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FORORD 

Dette bind indeholder de tillæg til de tidligere bille- 

bind i Danmarks Fauna (Biller II-XIX)"), som er 

nødvendige for at bringe bindenes indhold å jour med 

senere, fremkommen litteratur og senere foretagne 

undersøgelser og indsamlinger. 

Om navneændringer er der kun givet oplysning i 

det omfang, det skønnes rimeligt”), og det samme 

gælder ændringer i den systematiske inddeling. 

Nye lokaliteter for sjældnere arter er kun anført i 

tilfælde, hvor det skønnes at være af særlig interesse, 

idet der iøvrigt må henvises til Wests fortegnelse og til- 

læggene til denne i Entomologiske Meddelelser. 

Om nye ”oplysninger eller berigtigelser vedrørende 

foderplanter henvises til oversigten i bind XIX, 

p. 149—223. 

Stoffet er ordnet i den samme rækkefølge som den, 

i hvilken bindene er udkommet, således at der, da 

bind I er udgået og erstattet af bind XI, begyndes 

med tillægget til bind IL. Til. lettelse. ved opslag i 

bogen er det foroven på hver side angivet, til hvilket 

sted i de enkelte bind sidens indhold er knyttet. 

1) Se Biller XIX p. 224. 
”) I West's fortegnelse er for arter, der har fået andet navn end 

det i Danmarks Fauna benyttede, dette sidste navn anført i parentes. 





II, p. 1—19 

Pragtbiller og smeldere. 
(Sternoxia). 

Biller II. 

1, I. 4 f. n. »fortilclæs: »bagtil«. 

S3KL4 07793. "Trixagidåe« læs: 52, Thrøscidae 

(Trixagidae)«. 

17. Aphanisticus pusillus. Ristinge klint, Fakse, 

Røsnæs havskrænt ved Kongstrup. Larven antages 

at leve i planter af halvgræsfamilien (Cyperaceae) 

såsom skæne (Schoenus) og star (Carex), og af siv- 

familien (Juncaceae) såsom frytle (Luzula). 

18, 1. 12 f. o. ændres »2. troglodytes« til: »3« og der- 

efter indføjes: 

3. Vingedækkerne mørkt metalblå .. 2. troglodytes. 

Vingedækkerne bronzesorte enge 2a. pumila. 

18. Trachys minuta. Også på pil. 

18-19. T. troglodytes. Brakør; Maribo-egnen, bl. a. 

i Bangshave, Krønge mose og Engestofte mose. Lar- 

ven er hos os fundet minerende i blade af djævelsbid 

(Succisa pratensis). Som foderplante angives også blå- 

hat (Knautia arvensis) og skabiose (Scabiosa). 

19 efter 1. 11 f. 0. indføjes: 

2a. T. pumila Illig. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra "dem ved; at størrelsen 'er ringere, 

hovedets fordybning fortil mellem øjnene meget sva- 

gere, vingedækkernes farve bronzesort og deres spredte 

hår længere og kraftigere. Længde 2—2,5 mm. 
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Kun fundet i Knuthenborg park på korsknap (Gle- 

choma hederacea) i sept. Larven minerer i plantens bla- 

de og er klækket i aug. Som foderplante angives også 

kransbørste (Clinopodium) og kransburre (Marubium). 

21. Agrilus coeruleus. I Jylland er arten fundet 

mange steder i den sydlige del og så langt nord på 

som Svejbæk. 

22. A. angustulus. Yngler bl. a. i afhuggede, tynde 

bøgegrene. 

24. Anthaxia quadripunctata. Frøslev plantage 

(1 stk. på blomst af høgeurt (Hieracium), 6/8); Søllerød 

(1 stk. på blomst af gul okseøje (Chrysanthemum 

segetum, 22/6), Gelsskov (1 stk. på skærmblomst, 14/6). 

Larven lever under bark. af; nåletræssrene;--pælt for 

fældede -stammer. 

29 1. 7 f. n. og pag. 30 1. 18 f. n.. Familien benævnes 

nu Throscidae og slægten Throscus Latr. 

31. Throscus carinifrons. Kirkeby skov og »Engene« 

ved Svendborg, Slukefter ved Odense, Soesmark, 

Mogenstrup bakker (aftenketset i antal langs et skov- 

bryn, 6/6). Oftest ved ketsning, undertiden banket af 

eg. Juni-aug. 

35. Melasis buprestoides. Arten, der er udbredt i 

Sydsverige, lever her i forskellige løvtræer, måske især 

bøg og avnbøg. Veddet skal være tørt, helst solbeskin- 

net og meget hårdt. Larven findes både i stammer, 

stubber og grene, og gangene går ofte dybt i veddet 

i radial retning. Forpupning sker i gangene om efter- 

sommeren. I slutningen af aug. er truffet larver, pup- 

per og nyklækkede imagines; disse sidste forlader først 

veddet i juni næste år; udviklingen varer mindst 2 år. 

36. Xylobius corticalis. I nyere tid fundet i Syd- 

jylland: Østerskov ved Haderslev (3 stkr. 17/7), Gram 

(under ege- og ellebark), Estrup skov (2 stkr. sigtet 2/9) 
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og Draved skov (i antal i en udgået ellestamme, 13— 

FYN. 

36-37. Eucnemis capucina. I Mellemsverige er lar- 

ven fundet i trøsket elmeved, og arten overvintrer her 

som puppe eller (hyppigere) som larve; imago klækkes 

tidligt om foråret, men forbliver i puppekammeret til 

slutningen af juni eller begyndelsen af juli, og udvik- 

lingen varer antagelig 2 år. I Tyskland er imago i 

slutningen af juni truffet i antal løbende fremme 

(mellem adskillige Lasius fuliginosus) på en ahorn- 

stamme med et trøsket hul ved roden. 

37-38. Dirrhagus pygmaeus. Larver, pupper og 

imagines er fundet i hvidt, tørt, blødt ved af gamle, 

på jorden liggende egegrene. 

63. Efter sidste linie indføjes: 

18. Forbrystets bagrand på hver side indenfor 

baghjørnerne udrandet. Oversiden me- 

Balbsk soft Bi 50 add, 16a. Limonisecus. 

Forbrystets bagrand ikke udrandet på hver 

side. Oversiden sort, ofte med mørkt 

BEDRE EU DERES EO SRNNE SD LES 18a. 

64, Il. 1 f. o. ændres »18« til: »184a«. 

68, 1. 8 f. n. Arten benævnes nu nitidulus Marsh. 

72, 1.7 f. o. Arten benævnes nu elongåtus Marsh. 

78, I. 8 f. n. Arten benævnes nu incanus Gyll. 

87, 1.15 f. 0. »aethiops« ændres til: »nigérrimus«. 

89. Efter 1. 2 f. o. indføjes følgende: 

13. Kæbepalperne helt eller overvejende rødlige. 

13. hjørti. 

Kæbepalperne sorte eller sortbrune...... 13a. 

SY LSE 0; æridres 313« til: 513'a«. 

89, 1.14 f. o. ændres »15« til: »14. pomårum« og 

1715-79 f;'0 udgår. 

89. Elater erythrogonus. Arten, der hos os er fundet 
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i gamle egestubbe, er i udlandet fundet også i el og 

under barkskæl af ahorn. 

89, 1.12 f. n. »aethiops Lac.« ændres til »nigérrimus 

Lac.«. Arten er også fundet i Krenkerup (Hardenberg) 

park, i Frostrup skov (i antal i en gammel egestub) og 

ved Guldborg L. (i en gammel, liggende egestamme). 

90, I. 3 f. n. Arten benævnes nu nigroflavus Goeze. 

92. E. praeustus. Formen cardinalis betragtes nu 

oftest som artsforskellig fra praeustus. Den afviger fra 

praeustus ved, at gennemsnitsstørrelsen er betydeligere 

(12—15 mm mod 9-13 mm), at pronotum oftest er no- 

get længere og noget tættere og kraftigere punkteret, at 

vingedækkerne altid mangler den sorte spidstegning, 

der som regel findes hos praeustus, og at hannens par- 

ringsorgan er afvigende. De pag. 92, 1.17—19 f. o. an- 

førte lokaliteter gælder E.cardinalis. E. praeustus er hos 

os meget sjældnere end cardinalis og er i det frie kun 

fundet i Dyrehaven (1 stk. klækket af rødmuldet eg) 

og i Jægerspris Nordskov (nogle stkr. klækket af rød- 

muldet eg, 1 stk. banket af blomstrende hvidtjørn); i 

København er nogle stkr. fundet i rødmuldede bol- 

værkspæle af fyr... Medens. scardinalis synes udeluk- 

kende at leve i rødmuldet løvtræ, især eg, er praeustus 

i udlandet oftest fundet i nåletræ. 

92, 1.17 f. n. Arten benævnes nu rufipénnis Steph. 

92, 1. 2 f. n. Arten benævnes nu cinnabarinus Esch. 

94. E. hjorti. Arten adskilles lettest både fra E. po- 

morum og fra E. pomonae (som den ofte ligner med 

hensyn til pronotums navlepunktur) ved de — under- 

tiden bortset fra yderste leds spidshalvdel — lyse, rød- 

lige kæbepalper. Medens de mellemste følehornsleds 

inderside hos pomorum og pomonae er jævnt konvekst 

rundet, er den hos hannen af hjorti mod spidsen oftest 

ganske svagt konkav og det inderste forhjørne derfor 

mere spidst fremtrædende. 



11 II, p. 94—99 

E. hjorti lever aldeles overvejende i rødmuldet eg, 

undtagelsesvis i rødmuldet el. 

94—95. E. elongatus. De anførte sønderjyske fund 

angår E. pomorum, og arten er således ikke dansk. 

95, 1.10 f. o. Slægten benævnes nu Procraerus 

Retter” 

96. Ischnodes sanguinicollis. Dyrehaven (nogle stkr. 

i en væltet hul el med fugleredestof, dec. og april). 

hirtus riger 

Fig. 1. Athous gg. Parringsorganet. 

Larver ner fTindet i :Dyrehåven 1 -rødmuldet ved af 

stubben afden' nævnte el-og:1'em hul bøg i muldet 

under en fuglerede. I udlandet er arten også fundet i 

elm og ask. 

98. Athous mutilatus. Hals Nørreskov. I fugtigt, 

mørt ved i hule løvtræer, såsom eg, el og bøg, i udlan- 

det også i elm og kastanie. Imago i juni-juli. 

98, 1. 9 f. n. Arten benævnes nu villosus Fourcr. Lar- 

ven er fundet på mange lokaliteter, især i vore sydlige 

egne. Imago træffes langt sjældnere; den kommer som 

regel først frem og sværmer ved mørkets frembrud i 

juli—-aug. og søger undertiden til sukkerlokning. 

99. A.niger. Formen hirtus Hbst regnes nu som 
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særskilt art. Den er gennemgående større end niger 

(12—17 mm mod 9—14 mm) og hannens parringsorgan 

er afvigende, se fig.1. A. hirtus er vist udbredt som 

niger, omend måske noget mindre hyppig. 

102 efter 1.19 f. o. indføjes: 

16a. Limoniscus Reitter. Meget nærstående til 

Limonius, men adskilt fra denne slægt ved, at for- 

brystets bagrand på hver side inden for baghjørnerne 

er udrandet. 

1. L. violåceus Muller. Sort, oversiden med sortblåt, 

mat metalskær. Følehornene kraftige, fra 4. led sav- 

takkede. Hoved og pronotum tæt og kraftigt punk- 

terede, det sidste c. så langt som bredt, baghjørnerne 

bredt afsat, med afstudset spids og tydelig længdekøl. 

Vingedækkernes punktstriber ret kraftige, stribemel- 

lemrummene tæt, ret kraftigt punkterede. Længde 

11—12 mm. 

Kun fundet i Bognæs Storskov (2 stkr. i en hul eg 

24/8 og 7/9 1924). Arten er overalt i sit udbredelses- 

område meget sjælden. 

105. Cardiophorus equiseti. Padborg, Hammer bak- 

ker, Dronninglund, Råbjerg mile (i antal i klitterne), 

Skagen; Ristinge klint. Maj-juni, i antal 15/6. 

105. C. cinereus. Frøslev mose, Padborg, Frøslev 

Polde, Fårehus (i antal på blomstrende hvidtjørn), 

Halk; Arnager, Sose odde, Hammeren (på skærm- 

blomster). Maj-—juni, i antal 2—5/6. 
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Træbukke. 
(Cerambycidae). 

Biller III. 

5—6. Spondylis buprestoides. Bøtø plantage; Born- 

holm (Blykobbe plantage). 

9—10. Acanthocinus aedilis. Bøtø plantage. 

16. Art nr. 4 er decoratus Fairm. Den foreligger fra 

Bevtoft plantage, Hornbæk plantage og Tisvilde hegn, 

banket af halvvisne fyrregrene. Maj—juni, sept. 

16-17. Lamia textor. I Jylland er arten hyppigst 

mod vest; den er også fundet på øerne, f. eks. ved 

Tisvilde. 

25—26. Saperda scalaris. Yngler hos os fortrinsvis i 

el og birk. 

28, I. 5 f. o. Vor art er dubia Laich. (ferrea Reitter, 

nec Schrank). 

29. Oberea oculata er nu fundet i Danmark: Ulve- 

skoven ved Birkelse, på pil, dels på løvet, dels svær- 

mende om buskene henad solnedgang, 10—28/7. 

30. Phytoecia cylindrica. Yngler i stængler og tyk- 

kere roddele af forskellige urteagtige planter, f. eks. 

gulerod (Daucus carota) og kørvel (Anthriscus silve- 

stris). 

32. Obrium brunneum (fig. 2) er nu fundet i Dan- 

mark: Keld skov (1 stk. 7/7 på en skærmblomst), 

Sundby Storskov (i antal på skærmblomster under 

graner og på blomster af kvalkved (Viburnum opulus) 

juni—juli). 

35. Criocephalus rusticus. Oreby; Rønne, Dueodde. 

Yngler i fyr, især i stubbe. Slutn. af juni-juli. 

35. C. ferus. Plantager ved Esbjerg og mellem 

Esbjerg og Hjerting, Silkeborg hede; Tisvilde; stran- 
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den nord for Rønne. Yngler i fyr. Slutn. af juni—beg. 

af aug. 

41—42. Clytus mysticus. Den sorte varietet (albo- 

fasciatus Deg.) er bl. a. fundet følgende steder: Gyl- 

Fig. 2; -Obrium brunneum 9 Xx-9 

lingnæs; Lohals, Tranekær, Roden skov, Redsle skov, 

Alindelille skov, Dyrehaven, Folehave skov og Ryget 

skov. 

42. Cl. arcuatus. I nyere tid er arten fundet ved 

Løgumkloster, i skovene omkring Haderslev, i Jels 

skov, på Munkebjerg og ved Hals Nørreskov. Yngler 

især i friskfældede, uafbarkede egestammer. 7—27/6, 

i antal 19/6, løbende i solskin på egegrenstabler. 
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45, 1.4 f.0. Arten bør benævnes scopolii Fussl. 

(cerdo Scop.). 

47, 1.11—12 f. n. erstattes af følgende: Husbukken 

er ikke nogen egentlig dansk art, da den ikke kendes i 

uforarbejdet træ her i landet og sikkert er indslæbt, 

ganske vist før 1763. Den er udbredt over hele landet, 

bortset fra det vestlige Jylland syd for Limfjorden; 

i Nordjylland optræder den kun lokalt. Som et alvor- 

ligt skadedyr bekæmpes den kraftigt og træffes derfor 

sjældent talrigt. Larverne lever i tørt, forarbejdet nåle- 

træ og kræver høj sommertemperatur, hvorfor de især 

gør skade i tagtømmer. Imagines kommer frem fra 

først i juni til midt i august, men den egentlige flyve- 

tid er i juni-juli. Hvis flyvetiden falder i en varme- 

pericdde,, kan billerné: flyve: idet fri i' nærheden af 

angrebne huse. Æggene lægges dybt i sprækker i træet, 

og larveudviklingen varer 4—6, op til 12 år, afhængig 

af træets næringsværdi og temperaturforholdene på 

stedet. 

Arten stammer fra Sydeuropa og Nordafrika, men 

er nu udbredt i størstedelen af Europa ved indslæb- 

ning. Desuden er den indslæbt' til i hvert fald Syd- 

afrika og USA. 

50, 1.13 f. n. »Rødvig« læs: »Rødby«. Også fundet 

ved Maribo og Stensgård (mellem Nakskov og Maribo). 

På risgærder. Angives at yngle i pil, bøg, eg og frugt- 

træer. Juni—juli. Ikke fundet hos os i adskillige år. 

50-51. Callidum alni. Yngler bl. a. i el, poppel og 

eg; Jrni | 

53, 133. fm) Arten |hénhævnes nu vumbellatarum 

Schreb. (minimus Scop.). Tørning, Brakør; Sundby 

Storskov, Næsgård, Redsle, Bognæs. 

59. Rhagium inquisitor. Frøslev plantage. 

69. Judolia sexmaculata. Gribskov (ved Gribsø 
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station) nogle stkr. på hindbærblomster' 24—30/6, 

Teelstrup. begn,: enkelfvis; 12/6; 

74, 1. 5 f. o. Arten benævnes nu maculata Poda. 

71, 1.10 f. 0; -Arten-:bénævnes :nu…aethiops; :Poda 

(atra Scop.). | 

79. Leptura livida. Kun fundet i Sydjylland: Bøffel- 

kobbel skov vest for Dybbøl, Als, Frøslev plantage, 

Bolderslev skov sydvest for Åbenrå. Senest er den 

taget i Frøslev plantage i tiden fra 25/6 til 12/8 på 

blomster,. f. eks. røllike, i nærheden af graner. 

80. L. maculicornis er nu fundet i Danmark: Strand- 

skoven nord for Rønne mellem Bagå og Hasle tegl- 

værk: (1. stk. på blomster, 12/6). 

80. Oversigtens nr. 9 (1.17—4 f. n.) erstattes af føl- 

gende: 

9. Tindingerne bag øjnene dannende en tydelig 

vinkel. Pronotum som regel uden midt- 

fure, hos & ca. så langt som bredt. Vinge- 

dækkerne hos &g og 2 sort behårede. 

5. sanguinolénta. 

Tindingerne bag øjnene rundede, uden tyde- 

lig vinkel. Pronotum hos å tydeligt læn- 

Pere. eld BNG 2. 57 RES 10. 

10. Halsen på hver side lige bag indsnøringen 

som regel med en lille upunkteret plet. 

Pronotum som regel uden midtfure. Vinge- 

dækkerne hos & og 2 sort behårede 

6. sandoeénsis. 

Halsen som regel uden sådan plet. Prono- 

tum som regel, i hvert fald bagtil, med 

antydet midtfure. Vingedækkernes behå- 

ring hos 2 lys, hos $ mørk, men hårene 

med lysere spids og med iblandede lyse 

hår 50k ks at ERE 7. inexspectåla. 
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82,.117:f.1- ;Arten benævnes fiu: rubra- L. Også 

fundet i Sydjylland (Frøslev, Søgård skov, Draved 

skov, Fjærsted skov). 

83, 1. 8—14 f. 0. erstattes af følgende: 

CL Samdogénsis Palm. Ydést nærstående, til den 

foregående og den følgende, men adskilt fra dem ved de 

i oversigten nævnte kendemærker. Længde 9—13 mm. 

Et enkelt, gammelt eksemplar ($) mærket »Nord- 

sjælland«. 

10 LL thetspeclåla- Jansson & Sjøberg. Yderst nær- 

stående til de to foregående, men adskilt fra dem ved 

de i oversigten nævnte kendemærker. Længde 9— 

13 mm. 

Et enkelt, gammelt eksemplar (9) mærket »Hørs- 

holm« foreligger. Hverken for denne eller den fore- 

gående arts vedkommende kan det foreliggende ma- 

teriale begrunde at betragte dem som for tiden hen- 

hørende til den danske fauna. 

84, 1.12 f. n. Arten benævnes nu ustulata Schall. 

86, 1. 3 f. o. Arten benævnes nu variegata Germ. 

(analis Panz.). 

Snudebiller. 
(Rhynchophora). 

Biller IV. 

10, efter 1. 4 f. n. indføjes: 

1. Følehorn (undertiden med undtagelse af 

roden)-og benene sorte 25104.) 3. undulåtus. 

Følehorn, skinneben og fødder brune eller 

rt RR FEET RENE ØS ALE RNSER BRET SF ÆNESERERER FEE a: 

FOT Sin ændres 514,4 til) 12.4 

Victor Hansen: Tillægsbind. [5] 
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11, nederst tilføjes: 

3. T. undulåtus Panz. Let kendelig fra de to.fore=- 

gående ved den mørke farve, ringere størrelse og læn- 

gere, lidt foran øjnene stærkt indsnævret snude (fig. 

2a). Sort, følehornsroden undertiden lysere, scutellum 

og 2—3 tværbånd på vingedækkerne hvidgråt behårede; 

Fig. 2a. Hoved af Tropideres undulatus. 

Øjnene stærkt hvælvede. Pronotum uden børsteknu- 

der. Længde 2,5—3,53 mm. 

gå: Følehornene betydeligt længere end hos 9. 

Hidtil kun fundet i Gribskov (ved Storkevad) og i 

Klosterris hegn ved bankning af udgåede, på jorden 

liggende, ret friske, solbeskinnede birkegrene, 25—30/6. 

12: Slægterne 3: Platystomus og 4 Anthribis 

benævnes nu 3. Anthribus Fabr: og 4. Brachytar- 

sus Schønh. 

13. B. fasciatus. Fanø, Femhøj: sande ved Ring- 

købing; Bornholm (Hammeren og Ekkodalen). 

13. B. scapularis. Novrup enge (fåtalligt i opskyl, 

sept.—okt.), Esbjerg Nørreskov (enkeltvis i beg. af juni), 

Varde søndre plantage (i stort antal på pors (Myrica 

gale), der var besat med store skjoldlus, 22/5), Nørholm 

skov (1 stk. 22/6), Råbjerg mile (2 stkr: us klithuller, 

15/6), Tved plantage ved Hansted. 
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1450 Chr 2 sn til 15,15 £0. 

erstattes af følgende: 

Oversigt over arterne. 

1. Brun eller sortbrun. Længde 1,6—2,53 mm, 

bredere. Bugleddene temmelig tæt punk- 

terede. Vingedækkernes stribemellemrum 

sheppard i horni 

Fig. 3. Choragus. Penis set fra siden (efter Palm). 

oftest ret hvælvede og lidet tæt punk- 

BORRE BES, Frat DRE SS] 1. sheppårdi. 

Sort eller brunsort. Længde 1,2—2,3 mm, 

smallere. Bugleddene meget tæt punkte- 

rede. Vingedækkernes stribemellemrum 
oftest mindre stærkt hvælvede og tættere, 

hyppiet kornets punkterede :4..4. 1. ål høfni. 

1. Ch. sheppårdi Kirby. Brun eller sortbrun, følehorn 

og ben lysere. Vingedækkerne gennemsnitligt "/, gang 

længere end tilsammen brede. Længde 1,6—2,5 mm. 

å&: Bugleddene, undtagen det sidste, med et svagt 

midterindtryk, det. sidste) hvælvet,” i midten ca//, 

gang længere end det næstsidste, Penis, set fra siden, 

mod enden delt i 2 omtrent lige lange spidser (fig. 3). 

2: Sidste bugled i midten ca. dobbelt så langt som 

det næstsidste. 

På gamle løvtrægrene og -stammer og på risgærder. 

I x 
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Udbredt men temmelig sjælden. Af findesteder kan 

nævnes: Nørholm skov; Langeland, Thurø, Svend- 

borg-egnen, Lolland-Falster, flere steder i Nordsjæl- 

land (f. eks. Dyrehaven, Luknam); Bornholm. 

2. Ch. hårni Wolfrum. Yderst nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker samt ved afvigende kønskarak- 

terer. Vingedækkerne gennemsnitligt %/. længere end 

tilsammen brede. Længde 1,2—2,3 mm. 

åg: Alle bugled, også det sidste, med et svagt midter- 

indtryk, det sidste ikke særlig hvælvet, i midten højst 

ca. 7/, længere end det næstsidste. Penis, set fra siden, 

mod enden med en lang og en kort spids (fig. 3). 

2: sidste bugled i midten højst ca."/, længere end 

det næstsidste. 

Arten har været sammenblandet med den fore- 

gående. Den er antagelig udbredt som denne og er 

vistnok undertiden taget sammen med den, f. eks. på 

risgærder på Lolland-Falster. 

25. Otiorrhynchus rugosostriatus. Horsens, Silke- 

borg; Ærø, Thurø, Svendborg (hyppig i haver), 

Odense, Holbæk, Hillerød, Frederiksværk. 

29, 1.1 f. o. Arten benævnes nu calcaratus Fabr. 

31, 1.2 f. n. Arten"behævnes nu virideaeris? Laich. 

32, 1.10 f. o. Arten benævnes nu pårvulus Oliv. 

35, 1. 9 f. n. »4« ændres til: »3a« og derefter indføjes: 

3a.. 'Vingedækkerne'bekåreden. Aon 1a. atomårius. 

Vingedækkerne: skælde DSE RER 4. 

36, efter 1. 20 f. o. indføjes: 

1a. P. atomårius Oliv. Sort eller sortbrun, vinge- 

dækkerne ofte gulbrune, følehorn og ben som regel 

rustrøde, køllens rod og lårenes midte mørkere. Over- 

siden med tynd, ofte grønligt metalskinnende, ned- 

liggende behåring. Følehornenes 2. svøbeled meget 
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kortere end 1. Lårene med en yderst svag tand. 

Længde 4—4,5 mm. 

åg: Følehornene lidt kraftigere. Vingedækkerne bag- 

til kun svagt (hos 2 stærkere) udvidede. 

Kun fundet i Sydjylland. Frøslev mose (i antal på 

blomstrende fyr, 2/6), St. Jyndevad (i massevis i juni 

1956, skadelig for unge grantræer, dyrket med jule- 

træssalg for øje), Draved skov, plantage øst for Øster- 

løgum, Rømø, Eisbøl, Arnum, Stensbæk plantage. På 

fyr og gran, juni—juli. 

38, 1.1 f. o. Arten benævnes nu undatus Fabr. 

40—41. Barypithes pellucidus. Ofte ved ketsning. 

Angives at leve på ranunkel (Ranunculus bulbosus) og 

ærenpris (Veronica chamaedrys). Imago har under- 

tiden her i landet gjort skade ved at begnave rodhalsen 

på unge kålplanter. 

41. B. mollicomus. Tranekær, Herlufsholm, Mo- 

genstrup, Boserup, flere steder i Nordsjælland. I Hol- 

sten har imago gjort skade på kålplanter. 

43. Strophosomus melanogrammus. Imago gør under- 

tiden betydelig skade, især på ganske unge gran- og 

fyrrekulturer, ved at æde af nålene og barken. 

43. St. rufipes. Imago optræder som skadedyr på 

unge nåletræer og unge ege. 

43,1.7f. n. indføjes efter »Mellemrummene«: »oftest«. 

44, Il. 3—5 f. o. udgår ordene: »ved at snuden... 

længdekøl«. 

45. Sitona. Hannen er som regel ret let kende- 

lig fra hunnen ved smallere krop og ved, at skinne- 

benene på indersiden mod spidsen er lidt stærkere 

buet og selve spidsen stærkere, ofte tandformet frem- 

stående. 

Flere af arterne, især S. lineatus, men også sulci- 

frons, puncticollis og hispidulus, er skadedyr for ærte- 
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blomstrede, imago ved gnav af planternes overjordiske 

dele, larven ved rodgnav. ' 

46, 1. 5 f. n. ændres »5« til: »4a«, og derefter ind- 

føjes: 

das Større 10 mme od DR gressårius. 

Mindre 307 DIN SES GETS Be sYS Ga RER SE 

48, 1. 5 f. o. »40b« læs: »40a«. 

Fig. 4. Hoved af Sitona waterhousei. 

48, 1. 6—15 f. 0. erstattes af følgende: 

13. Øjnene meget stærkt hvælvede, set fra oven 

bredest bag midten; hovedet over øjnene 

ca, 27/, gang: så bredt' som snuden ver 

følehornsindledningen (fig. 4). Vingedæk- 

kernes punktstriber meget kraftige, deres 

skæl smalle, gennemgående over dobbelt 

så large som .bredess 2604040; 8a. waterhousei. 

Øjnene noget hvælvede, set fra oven bredest 

omtrent i midten; hovedet over øjnene 

højst ca. dobbelt så bredt som snuden 

over følehornsindledningen (IV, p. 47, 

fig. 41b). Vingedækkernes punktstriber 

fine eller lidet kraftige, deres skæl brede; 

gennemgående ikke dobbelt så lange som 

brede: , 2 0313 0 SELE ERE OG ATAS NERE 14. 
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FAN mheedækkernes "> tegning  længdestribet, 

uden mørke pletter, med tydeligt, omend 

ret" svagt. metalskær,  børsterne "meget 

na RAS LE ERE SEERE RE SR NEDE SS SOREL ER 10. lineéllus. 

Vingedækkernes tegning med mørke pletter, 

ofte tillige længdestribet, uden eller med 

kun yderst svagt metalskær, børsterne 

BEER SENSE AEK TIE DEG RAV DT EPE 15: 

15" Vingedækkernes børster længere... 85; crinitus. 

Vingedækkernes børster kortere... 9. decipiens. 

48. Sitona griseus. Arten forekommer også under- 

tiden på andre ærteblomstrede og har nogle gange gjort 

skade på gul lupin (Lupinus luteus). 

48 efter LY fn) indføjes: [S: gressårius: Fabr. 

Meget nærstående tilf'S; griseus,- men adskilt. fra -den 

ved forhofternes stilling. Endvidere er gennemsnits- 

størrelsen betydeligere, pronotum lidt mere langstrakt, 

Orkest "stærkere" punkteret. og langs” midten - med "en 

længedestribe af' kridhvide -skæl; (der som regel fort- 

sættes noget Trem på hovedet. Længde 9—10 mm. 

Denne syd- og vesteuropæiske art har i nyere tid 

bredt sig nordpå så langt som til Kiel og vil muligvis 

kunne træffes også hos os. Den er fundet på lupin og 

under kællingtand (Lotus corniculatus) især på syd- 

vendt, solbeskinnet terræn.] 

BIEer VVT 0, indføjes: 

8a. S. waterhousei Walt. Let kendelig fra de tre føl- 
gende ved de i oversigten nævnte karakterer. Over- 

siden mørkt brunlig med svagt metalskær, kun svagt 

og utydeligt lysere spættet. Følehorn og ben brun- 

røde, følehornskøllen og lårene mørkere. Hoved og 

pronotum meget kraftigt punkterede. Vingedækkernes 

børster spredte, lange, omtrent så lange som hos den 

følgende. Længde 3,5—4,5 mm. 
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Hidtil kun fundet i Knuthenborg park og på et 

havdige nær denne, ketset i antal på kællingetand 

(Lotus corniculatus) i sept. 

8b.… S. crinitus Hbst. (nec Victor Hansen):: Meget 

nærstående til den følgende (S. decipiens), men ad- 

skilt fra den ved gennemgående noget slankere krop 

og lidt slankere skinneben og fødder og især ved noget 

længere vingedækkebørster. På vingedækkerne er som 

regel de lyse striber svagere, men de mørke pletter 

stærkere udprægede. Længde 3,5—4,3 mm. 

Hidtil kun fundet ved sydkanten af Frøslev plan- 

tage, ketset i antal på ærteblomstrede i aug. (frisk- 

klækkede stkr.). 

51, 1.12 f..0..Den som :nr;. 9 beskrevne arter Sd 

cipiens Har. Lindb. Vingedækkernes børster er tyde- 

ligt kortere end hos S$. crinitus, men tydeligt længere 

end hos S$S. lineellus. 

51—52. S. tibialis. Fundet adskillige steder i Jylland. 

52-53. SS. cylindricollis. Sønderborg havskrænt, 

Horsens; Tåsinge, Langeland (Dovnsklint), Rudeskov, 

Lillerød; Arnager, Hasle teglværk, Hammeren. 

53,1. 5 f. o. Trachyphloeus. Formen af vingedæk- 

kernes børster (jfr. fig. 13—18) kan variere noget inden 

for samme art, men er dog af betydelig værdi ved be- 

stemmelsen. Også forskinnebensspidsens tænder og 

torne (jfr. fig. 8—12) er vigtige for bestemmelsen ; oven- 

over den inderste torn findes hos nogle arter (se fig. 

10—12) ofte en lille torn, der let overses, fordi dens 

konturer kan være dækket af selve indertornen, og 

som ikke er omtalt i beskrivelserne. 

Arterne lever især ved planterødder; navnlig ved 

roden af håret høgeurt (Hieracium pilosella) findes 

flere af arterne hyppigt i antal. 

53, 1.11 f. o. udgår ordene: »kun lidt«. 
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54, 1.10 f. n. tilføjes efter: »(Fig. 45)«: »Forskinne- 

bensspidsens ydertand med to, tæt sammenpressede 

torne (fig. 8). 

” heymest G. lalicollis 

Z spinimanus 

Fig. 5—7. Trachyphloeus. Hoved. 

54, 1.9 f.n. — 55, 1. 3 f. 0. erstattes af følgende: 

Snudens ryg fortil smallere end bagtil, ikke 

udvidet i midten (fig. 5—7 og V, p. 54, 

RAVEN SE STER DØRE TEL PE RET sa RES EERETER SEE SEE Å. 

4. Forskinnebenenes spids kun med een torn, 

anbragt i det indvendige hjørne. Vinge- 

dækkernes sider stærkt rundede 8. ariståtus. 

Forskinnebenenes spids med flere tænder 

BER Horne BESES DES SNE må 
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5. Kun hvert andet stribemellemrum på vinge- 

dækkerne med opstående børster 6. altérnans. 

Alle vingedækkernes stribemellemrum med 

opstående børster na; SAT AES ERA 6. 

6. 2. svøbeled tydeligt længere end bredt (fig. 5 

OGN 100 SSR RENRER DRE DIESEL EJ RETERER 7. 

2..Svøbeled ikke; længere end bredt DE 

ul vd 
8. scabriculus5 VA heymest 10. laticollis 9 

fed 
FÅ: Spihymands (2. ere 

Fig. 8-12. Trachyphloeus. Højre forsinnebensspids og fod. 

7. Snuderyggen tilsmalnet.fremefter i hele sin 

længde I "omtrent vrette "hier; i midten 

derfor tydeligt smallere end bagtil (fig. 6). 

Forskinnebensspidsens ydertand med en 

enkelt tor (Fe OK USD TEA 7. laticdllis: 

Snuderyggen først tilsmalnet fra omkring 

midten og her derfor ikke smallere end 

bagtil, dens' sider noget buede (ir:”5): 

Forskinnebensspidsens ydertand med to, 

tæt sammenpressede torne (fig. 9). 

4. heymesi, 
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8. Vingedækkernes børster talrige, smalle og 

ret lange, mindst c. 4 gange så lange som 

brede (fig.17). Forskinnebenenes ydertand 

rykket langt tilbage, forføddernes 3. led 

betydeligt bredere end 2. led (fig. 11). 

| 5.rspinimånus: 

Vingedækkernes børster sparsomme, brede 

og meget korte, højst c. dobbelt så lange 

som brede (fig. 18). Forskinnebensspidsens 

ydertand rykket lidt mindre langt tilbage, - 

forføddernes 3. led kun lidt bredere end 

REN NS] OR BULE ESS digitålis. 

73 14 75 16 Fa sg 

scabric. heymesi aristalus  aristal.  spinim.  digilal 
var 

Fig. 13—18. Trachyphloeus; Vingedækkebørster af typisk form. 

55—56. T. angustisetulus. Esbjerg, Fakkegrav, Byg- 

holm, Silkeborg, Thorsager, Femmøller; Ærø, Høv- 

blege, Næstved, Lundtofte. Maj—dec. 

5051350 Ty scabticuleso dir 3og 13. 

56, efter 1.18 f. n. indføjes: 

4. T. heymesi Hubenth. Arten ligner stærkt små 

stykker af A. scabriculus, men adskilles fra den ved, 

at snuderyggen ikke er tilsmalnet bagud (fig. 5) og 

kun fortil tydeligt furet, at følehornene (fig. 5) er lidt 

slankere, med slankere, ikke så tydeligt vinkelformet 

bøjet skaft og lidt længere 2. svøbeled, at pronotum 

er lidt mindre stærkt tværbredt, fortil lidt mindre brat 

indsnøret og midtfuren manglende eller meget svag, 
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og at vingedækkernes børster (fig. 14) er spinklere. 

Forskinnebensspidsen, der er bygget som hos T. sca- 

briculus 2, har kortere tænder (fig. 9). Fra A. laticollis 

kendes arten let ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker. Fra A. spinimanus kendes arten let ved 

snuderyggens form, tyndere følehornssvøbe med tyde- 

ligt længere end bredt 2. led, kortere forskinnebens- 

tænder med to torne på den yderste og mindre bred 

krop. Længde 2,3—3 mm. 

Sjælden. Hansted-reservatet (i antal dels ved kets- 

ning, dels ved roden af håret høgeurt (Hieracium pilo- 

sellum) 18—21/7), Ålestrup (1 stk. ved roden af bynke 

(Artemisia) sammen med T. laticollis, 21/7); Ristinge 

klint (ved roden af Hieracium pilosella, 8—11/8), Ly- 

næs havskrænt. Arten har muligvis været overset 

og forvekslet med A. scabriculus. 

Blandt det danske materiale er kun konstateret 

hunner, og det er derfor indtil videre usikkert, om 

forskinnebensspidsen er forskellig hos han og hun, 

således som hos T. scabriculus. 

5. T. spinimånus Germ. Adskilt fra T. laticollis ved 

tykkere følehornssvøbe med meget kortere 2. led 

(fig. 7), meget bredere snuderyg (fig. 7), bredere krop, 

mere spredte, lidt smallere vingedækkebørster (fig. 17) 

og ved, at forskinnebenenes spids hos begge køn har 

3 kraftige tænder, den midterste lang, med to lange, 

kraftige torne, de to andre hver med een torn (fig. 11). 

Længde 2,8—3 mm. 

Hidtil kun fundet på Ristinge klint (i antal ved 

roden af Hieracium pilosella, aug.), på Røsnæs hav- 

skrænt og på Bornholm (ved Arnager). 

[T. digitålis Gyll. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten anførte 

karakterer samt ved, at snuderyggen er lidt smallere 
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og vingedækkerne lidt korte og bagtil kortere rundet 

afsluttede. Længde 2,5 mm. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne, kunne mulig- 

vis træffes også hos os.] 

6. T. altérnans Gyll. Adskilt fra de 3 foregående ved, 

at kun hvert andet stribemellemrum på vingedæk- 

kerne har børster, fra laticollis yderligere ved noget 

bredere krop og tykkere følehornssvøbe, hvis 2. led 

kun er c. så langt som bredt. Snuderyggen er lidt bre- 

dere end hos laticollis, men lidt smallere end hos 

spinimanus. Forskinnebenenes spids hos begge køn med 

3 tænder, der er længere end hos laticollis 92, men 

kortere end hos spinimanus. Længde 2,5—3 mm. 

Hidtil kun fundet på Ristinge klint og på Høvblege, 

i antal ved roden af Hieracium pilosella, aug., først- 

nævnte sted på gruset bund, sidstnævnte sted på kridt- 

bund, samt enkeltvis på Vodrup klint (Ærø), 7/7. 

56. T. laticollis. Artsnummeret ændres til: 7. Jfr. 

fig. 6 og 10. Als (ved Skeldebro), Esbjerg, Fanø, Sil- 

keborgegnen, Ålestrup (friskklækkede stkr. i antal ved 

roden af bynke (Artemisia campestris), 31/7); Ristinge 

klint, Fåborg, Lynæs. 

57. T. aristatus. Artsnummeret ændres til: 8. En 

form, som har smalle vingedækkebørster, kun c. halvt 

så brede som hos hovedformen (jfr. fig. 15 og 16), og 

som muligvis er artsforskellig fra denne, er fundet i 

Esbjerg Strandskov (sigtet på tør, gruset bund ved 

roden af planter, bl. a. Hieracium pilosella, aug.—nov.), 

ved Gødvad i Silkeborgegnen (3 stkr. i en Sandgrav, 

20—24/7) og i Hansted-reservatet. 

58. Cneorrhinus plagiatus. I nyere tid optrådt her 

i landet som skadedyr på hvidkål, kålroer, rødbeder 

og turnips samt engang på tobaksplanter. 

59. Liophloeus tessulatus. I udlandet fundet på rod- 
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bladene af bjørneklo (Heracleum sphondylium). Hos 

os en enkelt gang truffet gnavende på roden af stor- 

skærm (Imperatoria). 

60—61. Barynotus squamosus. Fjerritslev, Ålborg. 

62. Tanymecus palliatus. Arten er hos os taget på 

burre (Arctium lappa), agertidsel (Cirsium arvense), 

ER 
iridis 20. myagri 

Fig. 19—20. Lixus. Vingedækkespidser. 

tordenskræppe (Petasites officinalis) og i udlandet til- 

lige på knopurt (Centaurea scabiosa). 

63. Chlorophanus viridis. Som foderplante angives 

også følfod (Tussilago farfara). 

67. Cleonus tigrinus. Som foderplante angives også 

Regnfang (Tanacetum vulgare). 

68, 1. 5 f. 0: »2. iridis« ændres til: »2.«, og derefter 

indføjes: 

2. Vingedækkerne c. 2?/, gang længere end til- 

sammen" brede, deres "spidser ret lange; 

stærkt: spidsyinklede (fg, TOV. 252085 2 tridis: 

Vingedækkerne c. dobbelt så lange som til- 

sammen brede, deres spidser meget korte, 

stump- eller omtrent retvinklede (fig. 20) 

3. myagri. 

68, 1. 15—14 fx; FF næs SR RR 

69, 1. 2 f20: 16-22 Je DR 
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69, 1.4 1. 0;-Larvern. til. Lixus iPridis er i udlandet 

fundet i stængelgaller på bjørneklo (Heracleum sphon- 

dylium). 

69, efter 1. 9 f. 0. indføjes: 

3. L. myagri Oliv. Sort med hvidgrå behåring, der på 

pronotums og vingedækkernes sider danner et længde- 

bånd, følehornene brunlige, med mørkere kølle. Snu- 

den lidt kortere end pronotum, tydeligt krummet, 

tykkere end hos den foregående. Pronotum lidt bre- 

dere end langt, med tydelige øjelapper, og dobbelt 

punktur: ret fine og grove, flade punkter. Vingedæk- 

kerne lidt bredere end pronotum, kortere end hos de 

foregående -arter;..Benene kortere. end" hos de fore- 

gående arter. Længde 7—14 mm. 

Hidtil kun fundet på stranden ved Redsle skov, et 

enkelt eks. sigtet i en vegetation af strand-karse (Le- 

pidium latifolium), 28/6 52. I udlandet er arten fun- 

det i tørre stængler af vand-peberrod (Rorippa amphi- 

bia) og i en vegetation af vinterkarse (Barbaraea vul- 

garis), hvor imago fandtes i parring ved planternes rod 

i maj, larven senere i stænglen, undtagelsesvis i roden, 

og puppen i roden, sjældnere i stænglens nederste del; 

imago klækkedes i aug. eller senere og bliver vistnok 

i puppelejet til næste forår. 

69. Larinus planus. Larven angives at danne galler 

i blomsterhovederne af agertidsel (Cirsium arvense), 

bakketidsel (Carlina vulgaris) og knopurt (Centaurea 

scabiosa). 

73, efter 1.14 f. n. indføjes: 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum omtrent så langt som bredt. Vinge- 

dækkerne ikke dobbelt så brede som pro- 

notums længde. Længde 3—3,6 mm. 1. lunåtus. 
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Pronotum c.!/, bredere end langt. Vinge- 

dækkerne over dobbelt så brede som pro- 

notums længde. Længde 4,2—4,5 mm. 

2. inaequdlis. 

73—74. Gronops lunatus. Arten er fundet ved roden 

af bynke (Artemisia campestris) og (i England) ved 

roden af kødet hindeknæ (Spergularia salina). 

74, efter 1. 2 f. o. indføjes: 

2. G. inaequålis Boh. Let kendelig fra den fore- 

gående "ved. større, «meget 'bredére krop, stærkere, 

meget bredere længdegrube på panden, kraftigt tu- 

berkulerede vingedækker med meget stærkere knude 

bagtil og mindre udpræget lys skæltegning. Længde 

4,2—4,9 mm. 

Bornholm: Boderne (1 stk. 5/5 54, under marehalm), 

Dueodde (1 stk. 8/6 54, under tang på strandbredden). 

Arten er kendt fra Sibirien, Finland og Sverige og er 

antagelig ved at brede sig. 

75. Lepyrus palustris. Hansted-reservatet (under 

krybende pil i juni og på planten (friskklækkede stkr.) 

i aug.); Bornholm. 

75. L. capucinus. Som foderplante angives også kor- 

bær (Rubus caesius). 

717, 1.3 f. n. Arten bénævnes nu transvérsovittåtus 

Goeze. Svendborg (i skoven »Tankefuld«), Tranekær, 

begge steder på kattehale (Lythrum salicaria), Enges- 

tofte mose (3 stkr. på pil, 3/7). I udlandet er imago 

fundet på pil, frøstjerne (Thalictrum) og især på Ly- 

thrum; i sidstnævnte plantes rod er larver fundet i 

rodsvulster; imago klækkedes i juni-juli og fandtes i 

aug. i parring ved plantens rod, f.eks, under sten, 

især på grusede og småstenede søbredder. 

79. Liparus glabrirostris og germanus. Som foder- 

plante angives også bjørneklo (Heracleum sphondy- 
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lium) og for sidstnævnte art angelik (Angelica) og 

hestehov (Petasites). 

80. Liosoma deflexum. Als Sønderskov; Ermelun- 

den, i antal på og ved roden af Ranunculus repens, 

juni-juli. 

83, 1. 5 f. n. ændres »9. pedéstris« til: »12a«, og der- 

eftér indføjes: 

12a. Pronotum kun c.”/, bredere end långt, si- 

derne jævnt rundede, bagtil ikke eller 

BæDDe Misvajede 057. adds, 9. pedéstris. 

Pronotum c.?/, bredere end langt, siderne 

meget stærkere rundede, lige foran bag- 

hjørnet tydeligt, kort indsvajede. 

9a. dénominåndus. 

84—85. Phytonomus fasciculatus. Femmøller; Kong- 

strup klint på Røsnæs. 

85. Ph. arundinis. Også på billebo (Oenanthe 

aquatica). 

85. Ph. adspersus. Larven er fundet på sumpskærm 

(Helosciadum inundatum), billebo (Oenanthe aqua- 

tica), svovlrod (Peucedanum palustre) og gulerod 

(Daucus carota). 

86. Ph. rumicis. Larven er også fundet på pileurt 

(Polygonum aviculare). 

86. Ph. arator. Arten foretrækker vistnok planter, 

hørende til nellikefamilien. Larven er fundet på sper- 

gel (Spergula arvensis var. sativa), trævlekrone (Lych- 

nis flos cuculi), aften-pragtstjerne (Melandrium album) 

og nikkende limurt (Silene nutans). | 

87. Ph. elongatus. Larven er fundet på fladstjerne 

(Stellaria crassifolia og alsine) og hønsetarm (Cera- 

stium). 

88 efter 1. 7 f. 0. indføjes: 

9a. Ph. dénominåndus Cap. Nærstående til Ph. pe- 

Victor Hansen: Tillægsbind. 3 
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destris, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

karakterer. Endvidere er følehornssvøbens 2. led som 

regel tydeligt kortere: end. 1:led; og. dens ydretleg 

stærkere tværbrede, pronotums midtlinie, som hos 

pedestris kun har simple hår, delvis beklædt med 

smalle, tvespidsede skæl og benene lidt kortere og 

kraftigere. Farven er gennemgående mere grålig. 

Længde 4,5—5 mm. 

UNR 
24. dtofaldd ea piniphilu5 

Fig. 21—22. Pissodes. Vingedækkeskæl af typisk form. 

då: Forskinnebenene på indersiden mod spidsen stær- 

kere krummede. 

2: Vingedækkerne ikke så stærkt hvælvede og bagud 

så stærkt udvidede som hos Ph. pedestris 2. 

Kun fundet fåtalligt i Dyrehaven (Fortunens inde- 

lukke) ved ketsning 31/5, 11/6, 31/7 og (friskklækket) 

8/8. Arten er antagelig knyttet” til særteblomstrede, 

måske fladbælg (Lathyrus pratensis) og vikke (Vicia 

cracca). 

88—89. Ph. variabilis. Ofte skadelig for lucerne- 

marker. 

89. Ph. plantaginis. Som foderplante angives også 

aften-pragtstjerne (Melandrium album). 

89. Ph. nigrirostris. Ofte skadelig for kløvermarker. 

90-91. Limobius borealis. Frøslev plantage; Røs- 

næs, Veddinge bakker. Lokaliteten Tibirke bakker 

udgår. 
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95, 1.9 f. n. tilføjes efter »bag midten«: », den over- 

vejende del af skællene bredest helt bagtil og med 

afstudset spids (fig. 22).« 

95, I. 6 f. n. tilføjes efter »bag midten«: », den over- 

vejende del af skællene bredest omkring midten og 

langt, rundet tilspidsede (fig. 21).« 

96, 1. 5—10 f. o. affattes således: 

4. Pronotum kun ubetydeligt bredere end 

langt. Vingedækkerne rødbrune, deres 

punktstriber med lidet dybe punkter. 

bængde 5-ommsel ss srssd ak 4. validirdstris. 

Pronotum c.”/, bredere end langt. Vinge- 

dækkernes punktstriber med dybe punk- 

ber kæde -SN K ad L oattelogs d. 

5. Vingedækkernes punktstriber meget kraftige, 

3 702 5 stribemellemrum lidt bredere-og 

højere hvælvet end de tilstødende, det 

bageste tværbånd indadtil fortsat til 1. 

punktstribe. Vingedækkerne brune. Gen- 

nemsnithet større, -6)5—9 mm 3000 s APUTLE: 

Vingedækkernes punktstriber lidt mindre 

kraftige og lidt smallere, 3. og 5. stribe- 
mellemrum næppe forskellige fra de tilstø- 

dende, det bageste tværbånd indadtil kun 

fortsat til 3. punktstribe. Vingedækkerne 

mørkere. Gennemsnitligt mindre, 6—7mm. 

gyllenhåli. 

så 

97, efter 1. 13 f. n. indføjes: 

4. P. validiråstris Gyll. Adskilt fra P. pini og gyl- 

lenhali ved de i oversigten angivne karakterer samt 

ved, at vingedækkernes bageste tværbånd, der som 

regel er sammenhængende, er bredere, især på 5. og 

6. stribemellemrum, fra P. pini yderligere- ved gen- 

nemgående mørkere, oftest overvejende brunsorte, 

3+ 
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følehorn, fødder og snude, fra P. gyllenhali yderligere 

ved, at mellemrummene mellem punkterne på prono- 

tum er noget mattere og tydeligere chagrinerede, at 

vingedækkerne over skuldrene kun er ganske lidt bre- 

dere end pronotum, og at punkterne i deres striber er 

lidt mindre tætstillede. Brun, vingedækkernes tvær- 

bånd overvejende okkergule, det bageste dog helt ind- 

vendig oftest hvidligt, det forreste ret smalt og lidet 

udpræget. Længde 5—6 mm. 

Hornbæk plantage (1 stk. 13/6 48). På fyr. Larven 

angives at leve i aksen af koglerne. 

97—98. Magdalis. De fleste arter yngler i grene. 

98, L1 ff: nændres 11150040 20 

99 erstattes 1. 26—17 f. n. af følgende: 

9. Vingedækkerne med et ret stærkt tværind- 

tryk lige bag basalranden, denne derfor 

ret stærkt opstående. Hovedet bag øjnene 

næppe punkteret. Panden mellem øjnene 

rigeligt halvt så bred som snuden. Føle- 

hornsskaftet ved spidsen kun svagt krum- 

met. Pronotum omtrent så langt som 

bredt, med tydeligt blåt metalskær. 

5. violåcea. 

Vingedækkerne næppe eller kun svagt ned- 

trykt bag basalranden, denne derfor næppe 

eller kun svagt opstående. Hovedet bag 

øjnene tydeligt punkteret. Panden mel- 

lem øjnene mindst ”/, så bred som snuden. 

Følehornsskaftet ved spidsen ret stærkt 

range, 103 EGE BITES SS TE AR 10. 

10. Vingedækkernes stribemellemrum med ret 

fine punkter, deres søm fortil betydeligt 

ophøjet. Pronotum som regel med tydeligt 

blåt skær. Forføddernes 2. led kun rigeligt 
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så langt som bredt. Gennemsnitligt større, 

NSG ERE SEES TER ETERN RER ERR 6a. frontålis. 

Vingedækkernes stribemellemrum med ret 

kraftige punkter, deres søm fortil næppe 

eller ret svagt ophøjet. Pronotum som 

regél uden blåt skær. Forføddernes 2. led 

tydeligt længere end bredt. Gennemsnit- 

liget mindre; 135 Mm 2 970 04 2: 6. duplicåta. 

10a. Vingedækkernes stribemellemrum ikke bre- 

dere end striberne. Følehornene indled- 

dedetet stykke fra søjnenev. il. . 7a. exardta. 

Vingedækkernes stribemellemrum bredere 

end striberne, i modsat fald følehornene 

indleddede lige foran øjnene. 

100, 1.16 f. n. »snuden« læs: »hovedet«. 

101—102. Magdalis armigera. Artens foderplante er 

elm, i hvis grene larven lever. Imago især i første halv- 

del af juni. 

102. M. memnonia. Frøslev plantage, Als Sønder- 

skov, Oksenvad, Esbjerg Nørreskov, Fanø, Blokhus, 

Gammel Ry; Billeskov på Fyn. I antal 1—15/6. 

102. M. linearis. Asserbo plantage (i antal, 20/6). 
102—103. M. violåcea. Arten adskilles fra M. du- 

plicata og frontalis ved de i oversigten nævnte karak- 

terer. Endvidere er vingedækkerne lidt kortere, deres 

blå metalskær lysere og kraftigere, deres punktrækker 

ikke stående i så tydeligt markerede striber og punk- 

terne i stribemellemrummene finere (navnlig meget 

finere end hos duplicata). Følehornsskaftet er oftest 

overvejende mørkt både hos violacea og duplicata, 

men lidt lysere hos frontalis. 

Sjælden. Draved skov (ketset under fyr); Jonstrup 

vang, Grib skov (ved Storkevad st.), Teglstrup hegn, 

Tisvilde hegn. Den yngler i grene af nåletræ, især fyr 



IV, p. 103—104 38 

og bankes af eller ketses under fyr eller birk. I antal 

i sidste halvdel af juni og begyndelsen af juli. 

104 erstattes 1. 6-16 f. o. — bortset fra det om M. 

nitida anførte — af følgende: 

6a. M. frontålis Gyll. Kendelig fra de to foregående 

ved de i oversigten angivne karakterer. Vingedækker- 

nes blå skær er lidt stærkere end hos duplicata, deres 

basalrand lidt stærkere rundet-fremtrukket og deres af- 

slutning bagtil lidt længere rundet-tilsmalnet. Længde 

4,59—6,5 mm. 

å: Snuden lidt kortere end hos 2. Følehornene hos 

begge køn indleddede omtrent i snudens midte. 

Hidtil kun fundet i Tisvilde hegn (banket af og 

ketset under fyr, i antal 5—12/6). 

6b. M. phlegmåticea .Hhbst: Let-kendelig” fra de 3 

foregående ved de stærkt hvælvede øjne, længere, bag 

øjnene kraftigt punkteret hoved og meget tættere, 

hvidligt behåret bug, og iøvrigt kendetegnet ved, at 

snuden er ret svagt krummet, pronotum c. eller om- 

trent så langt som bredt, vingedækkerne lange, fortil 

smalle, bagud betydeligt udvidede og deres stribemel- 

lemrum med en eller delvis to rækker kraftige punkter. 

Længde 4—5,8 mm. 

å og 2 omtrent som hos den foregående. 

Hidtil kun fundet ved Donse og i Tisvilde hegn, 

banket af fyr, førstnævnte sted i antal 22—26/5. An- 

gives at yngle i fyrregrene. 

104 nederst tilføjes: 

17a. M. exardåta Bris. Let kendelig fra de nærstående 

arter ved de kraftige, brede punktrækker på vinge- 

dækkerne og.ved det kraftige, ved spidsen stærkt 

udvidede følehornsskaft, der kun er c. dobbelt så 

langt som 1. svøbeled. Sort. Forlårene med fin tand, 

kløerne uden tydelig tand. Snuden kun lidt længere 
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end hovedet, kun svagt krummet. Pronotum med ret 

stærkt rundede sider og spidsvinklede, stærkt frem- 

trædende baghjørner. Længde 2,5—4 mm. 

åg: Følehornskøllen stærkt forlænget, længere end 

svøben. 

Yderst sjælden. Kun fundet på Lolland: 2 stkr. ved 

Hildesvig, det ene banket af eg, 16/6, det andet ketset 

under ege, 26/6; 1 stk. ketset under eg i Løgnor, 3/7; 

i stk) på-samme måde i Keld: skov, "8/7. 

105. M. barbicornis. Artens normale foderplante er 

utvivlsomt røn (Sorbus aucuparia). 

106. M. ruficornis. Hyppigt på røn (Sorbus aucu- 

paria). 

106-107. Som Tanysphyrus callae E.Voss er be- 

skrevet en form, der lever på kær-mysse (Calla palu- 

stris), i hvis blade larven minerer. Denne form synes 

ikke at være artsforskellig fra T. lemnae. 

108. Dryophthorus corticalis. Christianshavn, en- 

kelte stkr. i gammelt, mørt bolværkstræ af fyr, juni. 

lstidlandet :ér«arten fundet i rødt :ved af eg og fyr, 

bl. a. i fyrretræstykker, liggende i savsmuldsbunker ; 

undertiden er den fundet i selskab med myrer, således 

i egestub med Lasius niger og i pil med Lasius brunneus. 

Afrterer' yderst. træg. 

108, Il. 16 f. n. Slægten benævnes nu Phloeophå- 

gla' Auriv. 

109. Cossonus parallelepipedus. Endrupholm (imago- 

rester i hul elm, 12/9), Hadsten, Sløtved skov ved 

Hjørring (i stort antal i saftigt ved af en hul elm, 

25/6); Hindsholm, Vemmetofte Dyrehave (larver og 

imago-rester i hårdt egeved, 11/8), orlogsværftet (i 

antal i hul poppel, 12/6), Gribskov (larver og imago- 

Fester sivhårdt egeved, 14/6). 

109. C. linearis er nu fundet i Danmark: Røde 
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Kro (i antal i en hul, af Cossus angrebet poppel, tal- 

rigst i maj), Svejbæk (friskklækkede stkr. i antal i 

mørt ved af en hul poppel med Lasius fuliginosus, 

5/7); Odense-egnen (Smedelunden). 

111, 1.17 f:'0. Den danske art- er homsonr"GRik 

Meget nærstående til denne art er R. turbatus Schønh. 

(lignarius Gyll.), der adskiller sig fra vor art ved, at 

vingedækkerne er tydeligt bredere end pronotum. 

R. turbatus er bl.a. fundet i Mellemsverige (oftest i 

asp, poppel, lind, ahorn og ask og som regel ikke 

sammen med nogen anden af arterne). 

113 LIS ÆT 4 res 7033 

112, 1. 2 f. 0. »3—3,5« ændres til: »3,3—3,8«. 

112, 1.7 f. n. Den danske art er nitidipénnis Thoms. 

Meget nærstående til denne art er R. elongatus Gyll., 

der adskiller sig fra vor art ved, at gennemsnitsstør- 

relsen er lidt betydeligere (4—5 mm mod 3,8—4,53 mm), 

følehornene og benene lidt tykkere, øjnene lidt større 

og stærkere hvælvede, pronotum lidt længere, vinge- 

dækkerne lidt længere, lidt mindre blanke, med lidt 

grovere punktstriber og lidt smallere stribemellemrum 

og 3. fodled lidt bredere end de andre. 

R. nitidipennis er i Sverige fundet i trøsket ved af 

fyr, gran, birk, el og bøg. R. elongatus er i Sverige, 

bl. a. i Østergoåtland, fundet i trøsket fyrreved. 

112, L1-f; n'' ændres 1456733 84 Ba 

115, 1.10—9 f. n. affattes således: 

1. Forskinnebenenes inderside stærkt ($, se IV, 

p. 54, fig. 84a) eller svagt (2) tvebuede 

camel, 

Forskinnebenene simple (fig. 84b) ...:.—7. 2. 

116, 1.7 f.:0. ændres 53. turbølase 5048 

116, 1. 8 f. o. ændres »uden opstående« til: »med ned- 

liggende eller næsten nedliggende«. 
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116 efter 1. 9 f. o. indføjes: 

4. Vingedækkernes sorte børster ujævnt for- 

delt, fortættet til et børsteknippe på 2. 

og"et- på 4 stribemellemrum ;. .… 3. -turbåttis. 

Vingedækkernes sorte børster jævnt fordelt, 

ikke fortættede til børsteknipper. 3a. echindtus. 

116, 1.15—14 f. n. ændres »fortil tydeligt, bagtil 

svagt« til: »fortil stærkt, bagtil svagere«. 

116, 1.10—9 f. n. ændres til: Meget sjælden. Trane- 

kær, »Engene« ved Svendborg, Frejlev skov; Almin- 

dingen. Især på gamle egegrene. Maj—juni, sept. 

117 efter 1.18 f. o. indføjes: 

3a. A. echinåtus Germ. Meget nærstående til A. tur- 

batus, men adskilt fra den ved det i oversigten nævnte 

kendemærke. Endvidere er pronotum lidt mindre 

stærkt tilsmalnet bagtil, vingedækkernes punktstriber 

kraftigere og deres stribemellemrum smallere. Længde 

1,5—2,5 mm. 

Kun fundet på Bornholm (Kanegård skov, Bly- 

kobbe plantage, Svartingedalen, Nylars Baunegård). 

På grene på jorden, især af ask. Juni-aug. 

117. A. ptinoides. Højkol (i antal på en sydvendt 

skråning på og under gamle lyngbuske, april, aug.), 

Gern bakker. 

119. Dorytomus. Ægget overvintrer, i hvert fald 

for nogle af arterne. Larverne lever især i hunrakler 

— sjældnere hanrakler — af pil og poppel og forpupper 

sig"i jorden. 

122. D. longimanus. Arten findes som regel ved fo- 

den af gamle popler under barkskæl på stammen. 

123-124. D. validirostris. Als Sønderskov, Esbjerg 

Nørreskov, Nørholm, Svejbæk, Lemvig. På poppel, 

dels på løvet, dels ved foden af stammerne; den er 

klækket af poppelrakler. 
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127. D. melanophthalmus. Gravenshoved, Greis- 

dalen. På pil. 

128. Notaris aethiops. Nørholm; adskillige steder i 

Nordsjælland. På grenet pindsvineknop (Sparganium 

ramosum). 

129. N. acridulus. . Især på sødgræs (Glyceria 

maxima). 

129—130. N. bimaculatus. Larven angives at leve 

bl. a. i stænglerne af dunhammer (Typha latifolia). 

131. Erirrhinus nereis. Larven angives at leve i 

stænglerne af sumpstrå (Heleocharis palustris). 

131, 1. 12 f.n. Slægten benævnes nu Grypus Germ. 

132. G. brunneirostris. Angives at leve på Padde- 

rokke (Equisetum ramosum). 

132: Smieronvæ 

Oversigt over arterne. 

by: Kløerne EUS i sed REE 1. jungermånniae. 

Den forreste klo (d. v. s. forføddernes inder- 

ste, mellem- og bagføddernes yderste) klo 

meget kortere end den bageste.... 2. coecus. 

Hannen er kendelig fra hunnen ved, at mellem- og 

bagskinnebenenes indvendige spidstorn er kraftigere 

og følehornene indleddede nærmere snudens spids. 

132-133. Sm. jungermanniae. På lyngheder ved 

Esbjerg Vesterstrand og Hjerting i antal på lyngsilke 

(Cuscuta epithymum), på hvis stængelspidser der blev 

fundet galler med larver. Aug.—sept. 

133 efter 1. 3 f. 0. indføjes: 

2. Sm. coecus Reich. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de uens kløer samt ved, at 

oversidens skælklædning er tyndere og skællene alle 

ensfarvet hvide eller hvidgrå, nogle meget smalle, 

andre ret brede, men.dog ikke nær så-bræde somude 

hvide skæl hos jungermanniae. Længde 2 mm. 
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Hidtil kun fundet på lyngheder ved Esbjerg Vester- 

strand og Hjerting sammen med den foregående, med 

hvilken den stemmer overens i levevis. 

133. Pseudostyphlus pilumnus. Larven angives at 

leve i den hule frugtbund af Matricaria chamomilla 

og M. inodora, i juni-juli, og at forpuppe sig i jorden; 

i aug. klækkes imago, der forbliver i jorden til næste 

forår. Ved Tårnby dige er imago banket i antal af 

planterne, 29/6. 

133—134. Orthochaetes setiger. Esbjerg strandskov, 

Lange skov ved Brørup, Nørholm; Fuglsang park, 

Høvblege. Larven lever især i håret høgeurt (Hiera- 

cium pilosella) — undertiden også i andre kurvblom- 

strede — i en gangmine, der for største delen findes i 

rodhals og bladstilk og kun går et lille stykke ud i 

bladet ; forpupning sker i jorden, og imago, der gnaver 

plantens blade, kommer frem i juli-aug. 

134. Dicranthus elegans. I november 1947 blev 

arten fundet i antal, overvintrende under sten på den 

ved usædvanlig lav vandstand tørlagte del af søbun- 

den i Skarre sø. 

135. 1. 8—3 f. n. affattes således: 

4. Vingedækkernes striber med meget kraftige 

punkter, der griber stærkt ind i stribemel- 

lemrummene, bagtil uden eller med meget 

svar knude; Kroppen bred: 288020 37 -1LMOSUS. 

Vingedækkernes striber uden eller med fine 

eller ret fine punkter, der ikke griber tyde- 

ligt ind i stribemellemrummene ....... 5 

136, 1. 20—16 f. n. erstattes af følgende: 

9. For- og mellemføddernes 2. led mindst c.”/, 

gang længere end bredt. Pronotum uden 

KNEE NERIS AR SIGE Pal by) HG EL 33080, å Sa: 

For- og mellemføddernes 2. led ikke eller 

kun hdi kengere end bredt 22.200, 19): 
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9a. 2. fodled c.!/, gang længere end bredt. Min- 

re ED SENE ege 13. longitårsis. 

2. fodled c. dobbelt så langt som bredt. 

Større /85; 53-38 4544 NEN 13a. subcarindtus. 

136, 1. 6 f. n. ændres »subcarindtus« til: »collignénsis«. 

137, 1. 9 f. 0. efter »søm« indføjes: »hos Q«. 

137, 1. 3 f. n. ændres »17. glabriråstris« til: »18«. 

138, 1. 4 f. 0. ændres »nigritårsis« til: »lutuléntus«, og 

derefter indføjes: 

18. Vingedækkerne omtrent !/, gang længere 
end tilsammen brede, hvert med et tyde- 

ligt indtryk fra skulderen, skråt bagud 

mod sømmen. Større, 3,5—4,2 mm. 

17a. puncticdllis. 

Vingedækkerne kun ca.!/, længere end til- 

sammen brede, uden eller med meget 

svagt skråindtryk. Mindre 3,2—3,7 mm. 

17. glabrirdstris. 

138. B. cylindrus. Måske også på sødgræs (Glyceria). 

138. B. petro. I nyere tid fundet i antal i Malm- 

mosen ved Holte ved sigtning af plantedele i meget 

fugtig grøft, aug.—sept. 

138—139. B. limosus. Ketset i antal i en bæk ved 

Boserup på kruset vandaks (Potamogeton crispus), 

10/6. 

139. B. argillaceus. Donse (Listk). 

139—140. B. nodulosus. Angives at leve på krebse- 

klo (Stratiotes aloides) og brudelys (Butomus umbel- 

latus). 

140. B. frit. Kun hunnen har vingedækkesømmen 

bagtil svagt gabende. 

Alling sø; Holmdrup mose ved Svendborg, Malm- 

mosen ved Holte (ved sigtning af plantedele i meget 

fugtig grøft). Maj-—juni, aug.—okt. 
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140, 1. 7 f. n. »subcarinåtus Gyll.« ændres til: »col- 

lignénsis Hbst.«. 

Også i Hansted-reservatet og ved Randers. Angives 

at leve på padderokke (Equisetum limosum). 

141. B. brevis. Kandestederne (1 stk. i bunden af 

et udtørret vandhul i klitterne, 23/6). 

141. B. diglyptus. Halk (i antal i et sandhul), 

Mossø; Jydelejet, Veddinge, Lynæs og Røsnæs skræn- 

ter. Arten forekommer ofte, i modsætning til de fleste 

andre Bagous-arter, på tør, gruset bund, ved plante- 

rødder o. lign. 

142. B. brevitarsis. Arten adskiller sig fra B. cur- 

tus Gyll. ved betydeligere størrelse, fremefter stær- 

kere tilsmalnet og indsnøret pronotum med lidt stær- 

kere rundede sider, og forholdsvis lidt længere, bagtil 

lidt længere tilspidsede vingedækker, med noget finere, 

svagere punkterede striber. 

B. curtus er hidtil ikke med sikkerhed fundet i Dan- 

mark. En opgivelse af fund fra Bornholm beror anta- 

gelig på en fejlbestemmelse (RB. collignensis). Men 

artens forekomst hos os er ikke usandsynlig. 

142. B. longitarsis. Pronotum er rigeligt så bredt 

som langt, fortil tydeligt indsnøret. Vingedækkerne 

bag midten på 3. og 4. stribemellemrum med en lyst 

okkergul tværplet, som i omtrent ret vinkel fort- 

sætter sig fremefter på 5. og 6. mellemrum. Forfød- 

dernes kloled lidt længere end 1. — 2. led. Længde 2,5— 

2,8 mm. | 

Foruden de gamle fund fra Fuglevad og Lyngby 

mose foreligger fra nyere tid fund fra Horsens nørre- 

strand, Engestofte mose og Valsølille sø (i antal i 

røropskyl, april). 

142 efter 1. 5 f. n. indføjes: 

13a. B. subcarinåtus Gyll. Nærstående til den fore- 
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gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker. Endvidere er pronotum fortil svagere 

indsnøret, vingedækkernes lyse tegning afvigende, idet 

de bag midten har en lille rund plet og bag denne et, 

ofte svagt eller utydeligt tværbånd, der udadtil bøjer 

fremefter. Fødderne er gennemgående lysere end hos 

longitarsis, 1.—3. fodled betydeligt længere og forfød- 

dernes kloled c. så langt som 1.— 2. led. Længde 3,3— 

3,3 mm. 

Kun fundet i Utterslev mose og Kagsmose (i antal 

ved forårssigtning af plantedele) samt ved et vandhul 

på Eremitagesletten. 

143. B. zwalinae Seidl. I nyere tid fundet i antal 

i Malmmosen ved Holte ved sigtning af plantedele i 

meget fugtig grøft, maj, aug.—sept. 

143-144. B. glabrirostris. Af synonymerne udgår 

lutulentus Gyll. og puncticollis Boh. Den angives bl. a. 

at leve på krebseklo (Stratiotes aloides). 

144 efter 1.12 f. 0. indføjes: 

17a.: B: puncticollis: Bob; Nærstående til den føre- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

karakterer; "Endvidere ér ;vingedækkerne:. bastiphdt 

mindre stejlt nedfaldende, 1, -0g 2. fødled. ganske lidt 

længere og penis længere med længere tilspidsning og 

ikke (som hos glabrirostris) i midten indbuede sider. 

Længde 3,5—4,2 mm. 

Arten "har været sammenblandet: med '.den… fore 

gående. Den er antagelig udbredt som denne, men 

mindre almindelig. Eksemplarer foreligger bl.a. fra 

de nordsjællandske moser og fra Hansted-reservatet. 

144, 1.13—15 f. o. læs: 18. B. lutulentus Gyll. (nigri- 

tarsis Thoms.). Lever bl. a. på padderokke (Equise- 

tum). Larven er fundet i spidsknopper af Equisetum 

limosum. 
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145, 1. 2. f. n. ændres »2. Coeliddes« til: »4a«, og 

efter sidste linie indføjes: 

4a. Forskinnebenene fladtrykte, på ydersiden 

med en tydelig, lang fodfure 1a. Cnemogonus. 

Forskinnebenene simple... 2. Coelioddes. 

147. Rhytidosomus Schønh. (Rhytidosoma 

Steph.). 

Oversigt over arterne. 

TT Skinnebenene kralttige” sorte... 2. globulus. 

Skinnebenene længere, slankere, rødlige. 1. fållaæ. 

147, 1. 5 f. o. »glåbulum Hbst.« ændres til: »fållax 

Otto«. 

147, 1.14 f. n. læs: Skinnebenenes spids. 

147, 1.12—9 f. n. erstattes af følgende: Sjælden, men 

udbredt. Draved skov, Jørgensgård skov, Moesgård 

skov. Fåborg (i plantemuld ved gamle bøgestubbe), 

Tommerup, Lolland-Falster, mange steder i Nord- 

sjælland. Arten tages hyppigst ved ketsning på urte- 

agtige planter på halvskygget skovbund. Som foder- 

plante angives skovsyre (Oxalis acetosella). 

147, efter 1. 9 f. n. indføjes: 

2. R. glébulus Hbst. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i oversigten anførte kende- 

tegn samt ved, at fødder og følehorn er mørkere, at 

forlårene er lidt tydeligere tandede, at vingedækkerne 

er lidt kortere, bredest længere fortil, deres skuldre 

lidt mere fremtrædende og hårene på deres stribe- 

mellemrum lysere og lidt bredere, samt ved hannens 

bagskinneben. Længde 1,8—2 mm. 

å: Skinnebenenes spids indvendig med en tydelig 

torn, bagskinnebenene på indersiden, lige ovenover 

spidsen, med en kraftig, vinkelformet udvidelse. 

Sjælden. Draved skov, Hald; Maltrup skov, Krenke- 

rup. På poppel, især på rodskud, i antal 25/5, 5/6 og 6/7. 
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147, inden slægten Coeliodes indføjes: 

1a. Cnemogénus Bedel (Auleutes auct., Crapé- 

nius auct.). 

Adskilt fra de nærstående slægter ved forskinne- 

Fig. 23. Cnemogonus epilobii ?. x 19. 

benenes form og iøvrigt kendetegnet ved, at lårene er 

utandede, forsynede med tydelige skinnebensfurer på 

undersiden, skinnebenene stærkt krummede ved roden, 

de mellemste og bageste ovenover spidsen udvendigt 

svagt udrandede og langt behårede, kløerne fligede, 

forhofterne adskilt fra hinanden, snuden omtrent så 

lang som hoved — pronotum, krummet og pronotums 

forrand tvelistet. 
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12%4Czepiøbiu Payk: (fig.23).'-Sort; føléhornene :og 

føddernes spidser gulbrune. Undersiden spredt, hvidt 

skælklædt, oversiden med hvide skæl, der på vinge- 

dækkerne danner en korsformet rodplet og forskellige 

udviskede pletter. Pronotum kraftigt punkteret, med 

små, spidse sideknuder, forranden svagt opadbøjet, i 

midten svagt udrandet. Vingedækkerne c. så lange 

som brede, bredest over skuldrene eller lidt bag disse, 

punktstriberne kraftige. Pygidium kraftigt punkteret. 

Længde 2,5—2,8 mm. 

åg: Følehornene indleddede lidt foran (hos 2 i) midten 

af snuden, denne hvidt behåret (hos 2 nøgen). Skinne- 

benenes spids på indersiden med en lille torn. 

Arten er først i nyere tid (omkring 1920) opdaget 

hos os i Grib skov. Den synes siden da at have bredt 

sig stærkt hos os og er nu fundet mange steder i Jyl- 

land og på Sjælland. På gederams (Chamaenerium 

angustifolium), ofte i antal. Maj-aug., talrigst i aug. 

Larven danner stængelgaller. 

148, 1.14 f. n. ændres »5. rubicundus« til: »5a«, og 

derefter indføjes: 

5a. De hvide børster på vingedækkernes stribe- 

mellemrum smalle, bredest ved spidsen, 

helt eller aldeles overvejende stående i en 

enkelt række. Mindre, 1,5—2,5 mm 
5. rubicundus. 

De hvide børster på vingedækkernes stribe- 

mellemrum på et stykke bag midten dan- 

nende 2 eller 3 rækker og iblandede flere 

eller: færre. meget bredere, mod spidsen 

langt tilsmalnede, skælagtige børster. 

sløre 2 SED Bose sa da. nigritårsis. 

150, 1.7 f. n. indføjes efter »spidsen«: »Pronotum 

undertiden brunrødt«. 

Victor Hansen : Tillægsbind. Å 
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151, 1:24,.0. 16s:51,522 SME So des Me 

lem- og bagskinnebenenes«, 1.4 f. 0. læs »ret kraftig torn«. 

151, efter 1. 5 f. 0. indføjes følgende: 

oa. C. nigritårsis Hartm. Yderst nærstående til den 

foregående (og af nogle forfattere kun anset for en 

varietet af den), men adskilt fra den ved dei over- 

sigten nævnte karakterer. Endvidere er vingedækker- 

nes stribemellemrum lidt mindre stærkt hvælvede, 

deres, fine, ikke hvide børster mørkere (især når dyret 

ses forfra) og fødderne oftest. delvis brune eller sort- 

brune. Længde 2,5—2,8 mm. 

åg: Som den foregående. 

Hidtil kun fundet i Silkeborgegnen (Julsø og Lys- 

bro) og i Asserbo plantage. På birk, juli. Den angives 

især at forekomme på Betula pubescens i moser. 

151, 1.6 f. o. Arten benævnes nu C. quercus" Fabr: 

152, 1. 4 f. o. Arten benævnes nu CC. cinctus Geoffr. 

152, 1. 4—1 f. n. Arten C. ftrifasciatus udgår (eksem- 

plåret er en Cåruber) 

153. Coeliastes lamii. Foruden på Als er arten fun- 

det ved Eggebæk (ved Tinglev), ved Løgumkloster og 

nord for Ribe, alle tre steder på døvnælde (Lamium 

album) 8—25/6. I udlandet er den undtagelsesvis fun- 

det på rød tvetand (L. purpureum) og alm. hanekro 

(Galeopsis tetrahit). 

153, 1. 6 f. n. udgår »Øjnene noget hvælvede« og 

1. 2 f. n. udgår »Øjnene flade«. 

157-158. Ceuthorrhynchus javeti. Femmøller; Næs- 

tved, Ganløse ore, Borup station, Slagslunde, Jægers- 

pris Nordskov, Veddinge bakker. Hos os er arten 

fundet på Anchusa officinalis. Maj-aug., i antal i aug. 

159, 1. 9 f. o. ændres »ornåtus« til: »larvåtus«. 

159, 1.13 f. o. ændres »symphyti« til: »pallidicérnis«. 
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159. C. euphorbiae. Haderslev; Mogenstrup, Sorø. 

På fugtig bund på forglemmigej (Myosotis palustris). 

Maj—juni. 

160, 1.10 f. o. »symphyti Bedel (råphani Fabr.)« æn- 

dres til: »pallidicornis Bris. (quådripunctåtus Stierl.)«. 

Krageskov (Fyn), Rifbjerg (Langeland), Sundby Stor- 

skov, Vintersbølle skov. Artens foderplante er lunge- 

urt (Pulmonaria officinalis), i hvis blomster den træffes 

i majvoe' bes af juni; Den laderusig- falde ved den 

mindste berøring af planten. 

160, 1.11 f. n. »ornåtus Gyll. (andréae Germ.)« ændres 

til »larvåtus Schultze«. Arten lever på lungeurt (Pul- 

monaria officinalis) og er i udlandet undertiden fundet 

sammen med pallidicornis. 

162. C. angulosus. Arten lever på hanekro (Galeop- 

sis tetrahit, undtagelsesvis også G. speciosa) og er 

fundet i antal på førstnævnte plante f. eks. i Erme- 

lunden 29/5—19/6. 

162-163. C. quadridens. Arten er ofte meget skade- 

lig for kål og andre landbrugsplanter. Larven lever 

især i bladstilke og -midtribber. 

165. C. marginatus. Larver er fundet i kurvene af 

tornet salat (Lactuca serriola); de forpuppede sig i 

jorden. 

165, 1. 7 f. n. »albonebulosus Victor Hansen« ændres 

til: »fénnicus Faust (ålbonebulåsus Victor Hansen)«. 

166, 1.12—14 f. o. ændres ordene »vistnok . .. slægt« 

til: »utvivlsomt på kurvblomstrede, antagelig bl. a. 

høgeurt (Hieracium).« 

166. C. mølleri. Vemmingbund; Rørvig (Højesand), 

begge steder på smalbladet høgeurt (Hieracium um- 

bellatum). 

167—168 erstattes oversigten nr. 3—6 af følgende: 

4+ 
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3. Følehornene indleddede hos 3 ca. dobbelt 

så langt fra spidsen af snuden, som denne 

er bred, hos 2 betydeligt foran snudens 

midte) Længde 22,5 mm 30 21. ruguldsus. 

Følehornene indleddede hos & c. 3 gange så 

langt fra spidsen af snuden, som denne 

er bred, hos 2 omtrent-i-snudens midte. 4: 

4. Pronotum c.?/, gang bredere end langt, for- 

randen svagere opadbøjet. Snuden med 

mere eller mindre tydelig, fin længdemidt- 

køl. Længde 2—2,53 mm. Oversiden sort, 

med skarp hvid" tegning 2541 20. triångulum, 

Pronotum mindst c.”/, bredere end langt, 

forranden stærkere opadbøjet. Snuden 

uden længdekøl. Længde 2,3—3 mm. 22. o. 

Vingedækkerne rigeligt så lange som tilsam- 

men brede. Følehornssvøben c. så lang 

som skaftet og omtrent dobbelt så lang 

Bon Kol TE SAT ak set 22. Mmillefolii. 

Vingedækkerne c. så lange som tilsammen 

brede. Følehornssvøben lidt kortere end 

skaftet og ikke dobbelt så lang som køllen 

22a. campéstris. 

168. C. urticae. Arten er nu fundet adskillige ste- 

der i' Jylland og ved Tranekær: Dens foderplante' er 

ikke nælde, men skov-galtetand (Stachys silvatica). 

Især på halvskygget skovbund. 

169. C. melanostictus. Også på sværtevæld (Lyco- 

pus europaeus). 

169-170. C. triangulum. Længde 2—2,5 mm. Artens 

foderplante er alm. røllike (Achillea millefolium). 

170, 1.1 f. n. »2 mm« ændres til: »2—2,5 mm«. 

171,117' £..0.-7131s hdgår idet +Crehrysarthemni 

næppe er artsforskellig fra C. rugulosus. 

ED 
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171-172.  C.millefolii. Frøslev, Vemmingbund, 

Halk, Vejrup skov. Artens foderplante er regnfang 

(Tanacetum vulgare). Friske stkr. i beg. af aug. 

172, 1.18 f. n. rettes »mindre« til: »stærkere«. Foder- 

planten for C. campestris er hvid okseøje (Chrysan- 

themum leucanthemum). 

172, 1.11 f. n. Efter »lårene« indføjes: », i hvert fald 

mellem- og baglårene,«. 

172, etter 190 fo næindføjes: 

1. Pronotum uden antydning af sideknuder. 

Vingedækkernes punktstriber næppe syn- 

ligt behårede. Længde 2,5—3 mm. 

24a. inaffectåtus. 

Pronotum med tydelige, omend ret svage 

sideknuder. Vingedækkernes punktstriber 

med en. tydelig hårrække. Længde 2— 

Dr AL | TES ERR ÆT Se Ve an T SYS BET SNS TEE "15 0 SET ERE NERE ås 

ASKO ns rettes ske tik 52,4 

173. C. pleurostigma. Arten er ofte meget skadelig 

for landbrugsplanter, på hvis nederste del larven dan- 

nér 'galler: 

174, efter 1.10 f. o. indføjes: 
24a. C. inaffectåtus Gyll. Let adskilt fra de to fore- 

gående ved de i oversigten anførte karakterer. Ligner 

meget stærkt den følgende (C. syrites), men adskilles 

fra den ved, at mellem- og baglårene er meget fint 

tandede, at pronotum er mindre stærkt tværbredt, 

har svagere opadbøjet forrand og ganske mangler 

sideknuder, og at vingedækkernes knuder bagtil er 

finere. Sort, undersiden ret tæt, hvidt skælklædt, 

oversiden med hvidlig behåring, der på vingedækker- 

nes stribemellemrum overvejende er ordnet i en dob- 

beltrække og langt tydeligere fremtrædende end hos 

de to foregående. Pronotum ca. !/, gang bredere end 
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langt. Vingedækkerne: bredé, med… rundede. sider: 

Længde 2,5—3 mm. 

åg: Følehornene indleddede omkring snudens midte. 

Mellem- og bagskinnebenenes spids indvendig med en 

fin torn. 

2: Følehornene indleddede betydeligt bag snudens 

midte. 

Hidtil kun fundet i Ermelunden og i en nærliggende 

have samt i haver i Herlev, Holte og Lemvig. Artens 

normale foderplante er aftenstjerne (Hesperis matro- 

nalis), på hvilken den også blev fundet i de nævnte 

haver, tildels i betydeligt antal. I Ermelunden forekom 

den fåtalligt på løgkarse (Alliaria officinalis), men 

disse eksemplarer stammede muligvis fra nærliggende 

Hesperis-lokaliteter. I antal 9.—16. juni. Antagelig er 

arten ved-at; brede sig her landet: 

174. Oversigten affattes på følgende måde: 

1. Ben, pronotums forrand og vingedækkernes 

spidssyreødlige 21, 54222 5 au sr 27. gueret. 

Sort, i det højeste fødderne og følehorns- 

roden lysere 75 ga RER KA SEAN 2. 

2. Kløerne fligede. Vingedækkernes punkt- 

Slriber odde 5 SLS RR aksen REG då 

Kløerne simple. Vingedækkernes punktstri- 

ber: medsen fin bårrækkeu sb onde: D; 

3. Vingedækkernes; -sstribemellemrum næppe 

bredere end striberne. Pronotum med 

små spidse, tydelige sideknuder. Længde 

1551175 amet rss 26a. schønhérri. 

Vingedækkernes stribemellemrum tydeligt 

bredere end striberne. Pronotum uden 

sideknuder eller i modsat fald længden 

2,8=3 MAA: STU Jet SU ter EN A. 

4. Følehornene indleddede foran eller i snudens 
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midte. Pronotum med kun ganske svagt 

opadbøjet forrand og uden sideknuder. 

26. constrictus. 

Følehornene indleddede langt bag snudens 

midte. Pronotum med tydeligt opadbøjet 

forrand og tydelige sideknuder .. 25. syrites. 

5. Vingedækkerne behårede, uden skæl. 2. fod- 

led meget længere end bredt. 3. og 4. svø- 

beled meget længere end brede. 

29. assimilis. 

Vingedækkerne-med en hvid skælplet bag 

scutellum. 2. fodled næppe længere end 

bredt. 3. og 4. svøbeled næppe længere 

kd fht rr 1551-20 hann be A8uncocliledfide:s 

175, 1. 6—8 f. o. erstattes af følgende: 

å og 2: Følehornene er hos begge køn indleddede 

langt bag snudens midte, men & er kendelig ved, at 

mellem- og bagskinnebenenes spids indvendig har en 

lille torn. 

175, 1.10—11 f. o. Ordene »Den . .. inflata)« erstattes 

af følgende: Arten er i udlandet hyppigst fundet på 

hundehør (Camelina sativa) sjældnere på andre kors- 

blomstrede, såsom kål (Brassica), kiddike (Raphanus 

raphanistrum), vejsennep (Sisymbrium officinale og 

altissimum) og karse (Lepidium draba). 

175. C. constrictus. Fredsted ved Haderslev, Åsø 

skov på Langeland, Løgnor, Ermelunden. Arten lever 

vistnok udelukkende på løgkarse (Alliaria officinalis). 

Den er nu vistnok ret udbredt. 

175, efter 1. 8 f. n. indføjes: 

Ban. schønkérrtsBris H(unguiculdris : Thoms.). 

Blandt arterne med fligede kløer og utandede lår let 

kendelig ved den ringe størrelse i forbindelse med 

vingedækkernes smalle stribemellemrum. Kroppen be- 
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tydeligt slankere end hos C. constrictus. Sort, ikke ret 

tæt, hvidt behåret. Snuden ca. så lang som hoved — 

pronotum, følehornene slanke, indleddede lidt bag 

snudens midte, 1.—4. svøbeled længere end brede, køl- 

len langstrakt. Pronotum højst !/, gang bredere end 

langt, forranden kun ganske svagt opadbøjet. Vinge- 

dækkerne bagtil med tydelige, fine knuder. Længde 

1,5-1,75-mm. 

åg: Mellem- og bagskinnebenenes spids indvendig 

med en lille torn. 

Meget sjælden. Svinkløv (1 stk. 1/7), Anholt (1 stk. 
17/6); galgebakken ved Næstved (2 stkr. aug.), Grøn- 

holt vang (i antal på stivhåret gåsemad (Arabis hir- 

suta)). Den angives også at leve på andre Arabis-arter 

og på krognål (Alyssum, bl. a. A. alyssoides). 

175—176. C. querceti. Kløerne har en lille, meget 

fin rodtand. Arten lever udelukkende eller aldeles over- 

vejende på Rorippa islandica (Nasturtium palustre). 

178, 1. 5 f. n. ændres »7« til: »4. pérvicax«, og 1. 4—1 

fn tidsår: 

179, 1.16 f. o. efter »bageste,« indføjes: »som regel«. 

179, 1. 20—24 f. 0. affattes således: 

12. Vingedækkerne med opstående, fine, brun- 

gule hår på alle, også de yderste stribe- 

mellemrum dybet ens 40. chalybåeus. 

Vingedækkernes opstående, fine, brungule 

hår på de yderste stribemellemrum erstat- 

tet af smalle, lancetformede, hvide skæl. 

41. thomsoni. 

179—180. C.scapularis. Arten lever vistnok for- 

trinsvis på guldkarse (Rorippa), især R. amphibia, 

sjældnere R. islandica. 

180. C. erysimi. Artens normale foderplante er 

hyrdetaske (Capsella bursa pastoris). 
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181, 1. 9 f. 0. »barbåreae Suffr.« ændres til: »pérvicax 

Weise«. Nørholm skov, Moesgård skov, Lillering, Had- 

sten, Favrskov, Randers, Fyn, Fænø, Næstved, Mo- 

genstrup, Herlufsholm. Arten, der er temmelig sjælden, 

foretrækker fugtig, halvskygget bund og lever vistnok 

især på brøndkarse (Nasturtium officinale). 

181, 1.15 f. n. ændres »3—3,5« til: »2,5—2,8«. 

181,14:4 fnsp 18215 f o.sændres til [Cs ignitus 

Germ. adskilles fra C. pervicax ved, at mellemrum- 

mene mellem punkterne på pronotum er glatte, ikke 

chagrinerede, vingedækkernes stribemellemrum stær- 

kere tværrynkede og snuden stærkere kølet. 

Arten; der bla: er fundet i:Holsten, kunne muligvis 

træfies: hos:.0sDen/ léver : på ;kløvplade (Berteroa 

incana).] 

183. C. atomus. Arten er fundet på adskilligt flere 

lokaliteter, især i Jylland og må betegnes som udbredt, 

men temmelig sjælden. 

184. C. pectoralis. Nørholm skov, Randers-egnen. 

Arten lever på springklap (Cardamine, især C. amara, 

måske også C. pratensis). 

184, 1.17 f. n. affattes således: 

40. C. chalybaeus Germ. (moguntiacus Schultze). 

184, 1.14 f. n. »derimod« ændres til: »mere eller 

mindre«. 

184, 1.7 f. n. Der tilføjes: Arten lever på flere: for- 

skellige korsblomstrede, såsom Alliaria officinalis, 

Lepidium draba og Erysimum cheiranthoides. 

184, I. 6 f. n.—187, 1. 3 f. 0. erstattes af følgende: 

41. C. thomséni Kolbe. Yderst nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved den i oversigten 

nævnte karakter: Eridvidere-er vingedækkernes fine, 

brungule hår ganske lidt kortere og skinneben samt 

1. og 2. fodled ganske lidt kortere. Længde 2—2,3 mm. 
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å: Som den foregående. 

Sjælden. Flere steder i Jylland bl. a-Borum (antal 

på agerkål (Brassica campestris, 2/8), Hobro, Sime- 

sted, på kløvplade (Berteroa |incana); 2: stk 20 

Thisted, Dronninglund, Hjørring; Rudeskov. Arten 

er knyttet til korsblomstrede. 

187. Ceuthorrhynchidius troglodytes. Artens normale 

foderplante er Plantago lanceolata. 

187—188.  C. barnevillei. Artens normale foder- 

plante er Achillea millefolium. 
188. C. quercicola. Artens foderplante er jordrøg 

(Fumaria officinalis). 

188—189. C. terminatus. Arten er knyttet til skærm- 

blomstrede og fundet bl. a. på vild og dyrket gulerod 

(Daucus), Dild (Anethum graveolens) og persille (Pe- 

troselinum -crispum). «Larven i vstænglerne ellerøden 

nederste del af bladstilkene. 

189—190. C. nigrinus. Artens foderplante er jord- 

røg (Fumaria officinalis), ikke korsblomstrede. 

191. C. pyrrhorhynchus. Artens foderplante er. vej- 

sennep (Sisymbrium), normalt S. officinale. 

191—192. C. pulvinatus. Artens foderplante er vej- 

sennep (Sisymbrium), normalt S. sophia. 

192-193. Tapinotus sellatus. Artens foderplante er 

Lysimachia (vulgaris og thyrsiflora). Larven lever i 

stænglen og forpupper sig i roden. 

194. Amalorrhynchus melanarius. Rusby ved Rette- 

strup, Holmegårds mose, på brøndkarse (Nasturtium 

officinale (= Sisymbium nasturtium)). 

198. Phytobius waltoni. Artens normale foderplante 

er bidende pileurt (Polygonum hydropiper). 

200. Ph. quadrituberculatus. Arten angives at leve 

på pileurt (Polygonum)-især:P; aviculare:sHossosser 

larven engang fundet på sandkryb (Glaux maritima). 
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200, 1.17 f. n. Arten benævnes nu: muricåtus Bris. 

(granåtus Thoms.). 

200-201. Ph. quadricornis. På pileurt (Polygonum) 

især P. amphibium f. terrestre. 

DEER Hnoneus Larven lever stængler eller 

rodhals af skræppe (Rumex) eller pileurt (Polygonum). 

201, 1.10 f.n. indføjes foran »Vingedækkerne«: 

»Pronotum ensfarvet sort«. Efter »Vingedækkerne« ind- 

føjes: »som regel«. 

201, 1.8 f.n. indføjes foran »Vingedækkerne«: 

»Pronotum langs forranden brunrødt«. 

202. Rhinoncus castor. Arten lever på, skræppe 

(Rumex, normalt R. acetosella, ganske undtagelsesvis 

R. acetosa). En sjælden varietet (rufipes Steph.) med 

næsten ensfarvet sort overside og manglende eller 

utydelig, grålig scutellarplet er fundet bl. a. i Silke- 

borg-egnen, ved Femmøller og på Samsø. 

202-203. R. bruchoides. Arten lever på pileurt 

(Polygonum, især P. persicaria, sjældnere P. aviculare 

og P. lapathifolium). 

20314140 hdgår 

203, 1.12 f. o. Arten benævnes nu gramineus Fabr. 

(inconspéctus Hbst.). Hos hannen har kun mellem- 

skinnebenene en tydelig indvendig spidstorn. Arten 

lever på pileurt (Polygonum, normalt P. amphibium 

ft. terrestre). 

BONE 1 mles SomsR: casfor: 

204. Orobitis cyaneus. Larven lever af frøene i 

violkapslen og gennemgår hele sin udvikling i denne. 

205-206. Coryssomerus capucinus. I Sverige er 

imago fundet på gåseurt (Anthemis tinctoria), sid- 

dende på undersiden af kurvbunden i slutn. af juni. 

I Tyskland er imago fundet om foråret ved roden af 

kamille (Matricaria inodora) eller på planterne og 
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larven i plantens rod; forpupning i juli-aug. i jorden; 

imago, der klækkes om efteråret, forbliver antagelig 

i jorden til næste forår. 

206 efter 1. 9 f. 0. indføjes: 

12 Krop mekdibiiissenKo ae 3. led 

Krop Dei undt sne Net EN SNERRE 1a. 

206; 1:10: f0/ ændres s1tilsml åg 

2206 sLAVE ruder 

206-207.  B. laticollis. Som foderplanter angives 

hjørneklap (Erysimum), vejsennep (Sisymbrium offici- 

nale), agersennep (Sinapis arvensis) og strandræddike 

(Cakile maritima). Ved Vig i Odsherred optrådte den 

i juni 1941 i antal på kålroeplanter, i hvis rod og 

rodhals larven fandtes. 

207 efter 1.12 f. o. indføjes: 

3. B. lepidii Germ. Let kendelig ved den smukke, 

metalblå krop. Følehorn og ben sorte, skaftets rod og 

fødderne lysere. Pronotum c. så langt som bredt, med 

spredte lidt aflange punkter. Vingedækkerne bag 

skuldrene udvidede til lidt foran midten og her meget 

bredere end pronotum, derefter langt tilsmalnede, 

striberne skarpe, mellemrummene med en række meget 

fine punkter. Længde 3,5—4 mm. 

Hidtil kun fundet på strandbredden ved Redsle 

skovs sydkant og den lidt sydligere strandbred udfor 

Vester Kippinge, i roden af strand-karse (Lepidium 

latifolium). Larver og pupper fandtes i rodhalsen d. 

9/7, imago klækkedes senere i juli, og d. 18/9 fandtes 

udhærdede imagines i antal i rodhalsen, enkeltvis eller 

fåtalligt i hver plante. Imago er hverken i juli eller i 

maj—juni truffet fremme på planterne på lokaliteten. 

I udlandet er arten også fundet i andre korsblomstrede, 

såsom guldkarse (Rorippa amphibia) og vinterkarse 

(Barbaraea vulgaris). 
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207. Limnobaris. 

Oversigt over arterne. 

1. Hårene i hårrækkerne på vingedækkernes 

stribemellemrum så lange, at det enkelte 

hårs spids når eller omtrent når tilbage 
til det følgende hårs rod. Mellem- og bag- 

Gr Tel bre " - pådiskrrale 

Fig. 24. Limnobaris. Penis set fra oven. 

brystets sidestykker, metasternums sider 

og-bugensisider; ensartet og yderst» tæt 

hvidt eller gulligt skælklædt, skællene 

brede, dækkende grunden helt.-Z: Pénis 

bred, med rundede sider og lang tilspids- 

ning (fig. 24, b). 

1. pilistriåta (typiske individer). 

Hårene i hårrækkerne på vingedækkernes 

stribemellemrum kortere, så at det en- 

kelte hårs spids ikke når tilbage til det 

følgende hårs rod. Skælklædningen på 

metasternums sider og på 1. og 2. bugleds 
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sider som regel ikke så tæt som den yderst 

tætte skælklædning på mellem- og bag- 

BESES BES ENERET le nere DR 2. 

2. Hårene i hårrækkerne på vingedækkernes 

stribemellemrum yderst korte og fine, 

smalle, langt tilspidsede, det enkelte hårs 

spids langt adskilt fra det følgende hårs 

rod. Den yderst tætte skælklædning på 

mellem- og bagbrystets sidestykker stærkt 

afstikkende fra den meget mere spredte 

skælklædning på metasternums sider og 

1. og 2. bugleds sider, dannende en T- 

formet figur. å: Penis ret smal, omtrent 

parallelsidet, kort tilspidset (fig. 24, a). 

2. T-ålbum (typiske individer). 

Hårene på vingedækkernes stribemellem- 

rum mindre fine og noget længere, Den 

T-formede figur, dannet af mellem- og 

bagbrystets sidestykker mindre stærkt 

eller endog kun svagt eller næppe afstik- 

kende fra metasternums sider og 1. og 2. 

BE ETS SEES SNEEN RE NREN 3: 

Bd. Ser Pe SITE REE BAND SE AN aa ge 1. pilistridta. 

åt: Penis, 'se fig. Marr dsb varsrerllert 

1. L. pilistriåta Steph. (T-ålbum DÆ: pp. 207): Denne 

og den følgende art er for typiske eksemplarers ved- 

kommende lette at adskille ved de i oversigten an- 

givne forskelligheder i vingedækkehårenes og under- 

side-skælklædningens karakterer. Da disse karakterer 

imidlertid, -navnlig- hos mindre" individer; "varierer 

stærkt hos begge arter (hårene især hos pilistriata, 

skællene især hos T-album med dens var. reitteri), 

kan hunnerne undertiden være vanskelige at bestemme, 
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hvorimod hannerne altid let adskilles ved penisformen, 

der synes at være ret konstant og betydeligt forskellig 

hos de to arter. Længde 2,8—4,53 mm. 

år Ydre karakterer: TV, ;;p0207; Penis: fig. 24, B. 

Almindelig på fugtig bund, på vandplanter, især 

måske star (Carex). Som foderplante angives også 

Avneknippe (Cladium mariscus). 

2. BP abon Om adskillelsen fra E/pilisitriata, 

se foran. Artsberettigelsen begrundes i penisforskellen. 

Længde 2,8—4,53 mm. 

dt Ydre" karakterer "som den. foregående ' Penis: 

fig. 24, a. 

Var; reillert Munster" (påsio« Reitter?,: mec! Boh.). 

Gennemgående lidt større end hovedformen, jfr. end- 

videre oversigten. Penis som hovedformen. 

Hos os hidtil kun fundet i Hansted-reservatet ved 

Thisted (2-stkr; af'var:reitteri ved et vandhul, 30/6 

56). Levevis som den foregående, sammen med hvilken 

den undertiden forekommer. Hovedformen er;fundet 

på 'Sfar (Carex) bla, på.C. vesicaria. 

Var. reitteri anses af nogle for en selvstændig art. 

Da hår- og skælklædning indenfor slægten imidlertid 

er stærkt varierende, synes det tvivlsomt, om dette 

er rigtigt. Dersom var. reitteri ikke anses som selv- 

stændig art, må den — som ovenfor sket — henføres 

til L. T-album, ikke til L. pilistriata, da den har penis- 

form som den førstnævnte. Der findes imidlertid af 

L. pilistriata små individer, som i hår- og skælklæd- 

ning nærmer sig var. reitteri, og som af nogle betragtes 

enten somsen varietet af £-pilistriata (idet "de har 

penisform som denne) eller som en selvstændig art, 

FT pisio Retter (7) Udskillelse: af sådanne. små 

pilistriata-individer som særlig varietet eller endog 
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som selvstændig art er dog næppe berettiget, da jævne 

overgange med hensyn til hår- og skælklædning synes 

at forekomme. 

209, 1. 5—12 f. 0. erstattes af følgende: 

2. Mellem-; og-baglar med: tydelig tandsttnst o.a. 

Baglårene åd tand. 6: 

oa. Forlårenes tand jævnt kraftig, forskinne- 

benenes inderside svagt indbugtet (IV, 

p--208,. fig. 109;-€). Snuden:c. sådene.-som 

hoved +. pronotumn i 204 2. pediculårius. 

Forlårenes tand yderst kraftig, forskinne- 

benenes inderside stærkt indbugtet (om- 

trent. som IV, 9.208, fig. 109; b)-Snuden 

tydeligt længere end hoved + pronotum. 

2a. invérsus. 

6. Forlårenes tand jævnt kraftig, forskinne- 

benenes inderside svagt indbugtet (om- 

trent. som TV; -p:208;15:4109 0) Snuden 

i det højeste rigeligt så lang som hoved + 

pronotum, oftest gulbrun med mørkere 

Spids ss reen she SR da. rufus. 

Forlårenes tand yderst kraftig, forskinne- 

benenes inderside stærkt indbugtet (IV, 

p. 208, fig..109,b). ”-Snuden: betydeligt 

længere end hoved — pronotum, som 

regel brunsørt; eller; sort, ;z." 3yroituberenidlis: 

210. Anthonomus pedicularius. Arten adskilles fra 

de 3 følgende ved tykkere snude, større, fortil stærkere 

hvælvede øjne (fig. 25, c), lysere krops- og benfarve 

og svagere forlårstand. Fra A. inversus og bitubercula- 

tus adskilles. den yderligere, letivved' meget kortere 

snude og meget svagere -indbugtet: inderside af-for= 

skinnebenene og fra A.rufus yderligere ved betyde- 

ligere størrelse og tandede baglår. 
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210, 1.15—16 f. 0. læs: »Snuden ca. så lang som«. 

210 tilføjes efter 1.11 f.n.: 

2a. A. invérsus Bedel. Adskilt fra A. pedicularius 

ved de i oversigten nævnte kendetegn samt ved mindre 

stærkt hvælvede, mindre stærkt udstående øjne (fig. 

25, b), længere og tyndere snude, længere vingedæk- 

ker med mindre stærkt udstående skuldre og betyde- 

ligere gennemsnitsstørrelse. Brunrød, vingedækkerne 

a. bitubercul. Kl  fhpersgs C. pedicular. 

Fig. 25. Anthonomus. Hoved. 

og benene undertiden delvis mørkere, snuden og føle- 

hornene udadtil mørkere. Vingedækkerne bredest 

langt bag midten, tværbåndet ofte lidet afstikkende. 

Længde 3—4,5 mm. 

Fra A. bituberculatus, som arten ligner i forbenenes 

bygning, adskilles den ved tandede baglår, fortil lidt 

mindre flade øjne (fig. 25, b) og betydeligere gennem- 

snitsstørrelse. 

Fundet på Bornholm ved Saltune (2 stkr. 10/7 56, 

vistnok på elm). Arten angives at leve på elm og 

hvidtjørn og larven at være fundet i hvidtjørnens 

bladknopper. 

210. A. bituberculatus. Øjnene er fortil meget flade, 

udadtil stærkt udbuede (fig. 25, a). 

211, 1.14 f. n. »kun lidt« ændres til: »næppe«. 

211. AÅ.rufus. Adskilt fra de 3 foregående ved 

ringere størrelse, fra A. pedicularius tillige ved de foran 

under denne anførte skelnemærker og fra A. inversus 

Victor Hansen: Tillægsbind. 5 
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og biluberculatus yderligere ved kortere snude, svagere 

forlårstand og svagere indbugtet inderside af forskin- 

nebenene. 

Yderligere ..findesteder: … Jørgensgård skov; ed 

Åbenrå (i antal på slåen, 14/5), Skeldebro på Broager- 

land, Kolding, Marselisborg. 

215. Acatyptus: 

Oversigt over arterne. 

1. Følehornene rødgule med mørkere kølle. 

Vingedækkernes behåring meget tæt, næ- 

sten. -dækkende.; undergrunden. : Længde 

JADE RER TER IT Se, Re NE SAT Ms 1-sericetis. 

Følehornene ensfarvet rødgule. Vingedækker- 

nes behåring mindre tæt, ikke dækkende 

undergrunden. Længde 2,1—2,5 mm. 2. carpini. 

216, 1.1 £.-0. ændres: »earpinisHbst.sstil:oserigéts 

Gyll.4. 1 6,£..0; -ændres/ læneden til 2/42.500 00 

stedet: for 1.11—15 f.'0. indsættes: På-pil,;-ret. sjælden; 

men udbredt… Af. lokaliteter. kan nævnes: Esbjere 

Skørping; Tokkekøb hegn, Grib skov, Hornbæk. Maj, 

juni, aug: Larven slever.i raklerne. 

Derefter indføjes: 

2. A. carpini'Hbst: Megét: nærstående tiden fore 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten an- 

givne karakterer. Endvidere er følehornssvøben lidt 

kortere, vingedækkernes punktstriber lidt kraftigere 

og tydeligere og deres spidsrand lidt jævnere rundet. 

Lårene er hyppigst (hos sericeus sjældnere) og skinne- 

benene ofte (hos sericeus ikke) lidt mørkere. Længde 

2,1—2, Hmm: 

å og 2 som den foregående. 

Arten har været sammenblandet med den fore- 

gående, med hvilken den stemmer overens i levevis. 
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Af lokaliteter kan nævnes: Ry, Århus, Horsens, Vejle; 

Tarup på' Fyn, Refshalemose og - Engestofte: mose, 

Skarresø. 

216, 1.16 f. 0,-lkes: Elleschus: 

217, 1. 2 f. n. ændres »ganske lidt« til: »noget«. 

218, I. 6 f. o. udgår »brede,«. 
218-219, 1.15—8 f. n. erstattes af følgende: 

6. Snuden påfaldende tyk, kort og krummet, 

lim "6." 3" gange så lang ;søom ved roden 

bred, foran følehornenes indledningssted 

kun ca. ”/, (3) eller !/, gang (9) længere end 

på dette sted bred. Oversiden tæt beklædt 

med gullige eller gulbrune, ret brede skæl. 

enedes 120 3æmuerassirdsiris; 

Snuden slankere, tydeligt over 3 gange så 

inte vedsroden bred 2352300..892 JP. 6a. 

6a. Baglårene med en tydelig tand. Vingedæk- 

kerne tæt beklædt'imed brede; i spidsen 

oftest afstudsede skæl, skællene langs 

sømmen endnu bredere, ikke dobbelt så 

lanse-som'bredejstaglagte. 155 34) flavicollis. 

Baglårene ikke tydeligt tandede. Vingedæk- 

kernes skæl smallere, oftest langt tilspid- 

sede, skællene langs sømmen ikke bredere, 

i modsat fald (meliloti) er de øvrige skæl 

meet smalle vharførmede32233 Abel cost in 

219, 1.1—2 f. o. affattes således: 

8. Vingedækkernes punktstriber meget utyde- 

lige; sidet-de er beklædt:med en række 

smalle skæl,. der ikke er: væsentligt for- 

skellige fra mellemrummenes skæl. 

219, 1. 7—8 f. 0. affattes første punktum således: 

Vingedækkernes punktstriber tydelige, be- 

klædt med en række yderst fine hår, me- 

5% 
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get smallere end mellemrummenes smalle 

skæl. 

219,1 7 fin, og 220, 16 ff. 0, ændres søens 

Schønh.« til: »pseudogenistae Penecke«. 

220, efter 1.11 f. n. indføjes: 

3a. T..crassirdstris: Kirsch.' Kendetegnet ved" de i 

oversigten nævnte skelnemærker og hannens sekun- 

dære kønskarakterer. Ligner iøvrigt mest T. flavicollis 

men afviger fra den ved, at følehornenes yderste svøbe- 

led er tydeligt tværbredt, at benene er lidt kraftigere 
med stærkere tværbredt 2. fodled og at vingedækker- 

nes skæl er mindre brede og langt tilspidsede. Skæl- 

klædningen overvejende gullig eller gulbrun, tæt, 

vingedækkernes striber meget utydelige. Længde 2,5— 

2,7 mm 

3: For- og mellemskinnebenene på indersiden stær- 

kere krummede og med en bræmme af lange, hvide, 

udstående hår. For- og mellemlårenes underside med 

en bræmme af lange, hvide, spidse, udstående skæl. 

Jfr. endvidere oversigten. 

Hidtil kun fundet på havskrænterne ved Vemming- 

bund og ved Skeldebro på Broagerland, i antal på 

stenkløver (Melilotus, især M. albus). Friske stkr. midt 

i aug. 

221, 1. 3 f. o. affattes således: Forskinnebenene på 

indersiden lidt stærkere krummede. Følehornene ind- 

leddede lidt nærmere snudens spids. 

225. Sibinia primita. Det ligger nær at antage, at 

arten ligesom de nærstående lever på planter af nel- 

likefamilien, og den angives da også at være fundet 

på hindeknæ (Spergularia). Imidlertid er den i Sverige 

fundet i antal ved roden af røllike (Achillea) og i 

England på mælkebøtte (Taraxacum officinale), gyl- 

denris (Solidago) og kamille (Matricaria). 
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225. S.phalerata. Kalø havskrænt ved Kaløvig (i an- 

tal på sandvåner (Arenaria serpyllifolia) 7/8), Ristinge 

klint, Høvblege (på sandvåner), Røsnæs havskrænt. 

226. S. sodalis. Ristinge klint, Asserbo (ved Stænge- 

huset). 

226, 1.16 f. n. Slægten benævnes nu Curculio L. 

229. C. crux. Adskillige steder i Sønderjylland og 

på Fyn, Ristinge. På glanspil (Salix cuspidata). I 

udlandet klækket af bladgaller, dannet af bladhvep- 

sene Cryptocampus venustus og Pontania proxima. 

230, 1.11—12 f. o. Nematus ændres til Pontania. 

231. Orchestes. Larverne er bladminerere. 

234. O. alni. Åbenrå fjord, Sottrup og Vemming- 

bund (friske stkr. i antal på park-elm (Ulmus carpini- 

folia) 9/7). Arten er også fundet på el og bævreasp. 

235. O. jota. Esbjerg Nørreskov og Store Vildmose, 

begge steder i antal på pors (Myrica gale), maj-juni. 

Pors er antagelig den normale foderplante. 

235. O. avellanae. Fundet adskillige steder i Jylland 

og på øerne. 

237. O. foliorum. Nørholm skov, Fårup sø, Rye 

Sønderskov. 

237. O. angustifrons. Esbjerg Nørreskov, Als odde 

ved Mariager fjord, Svinkløv, Slettestrand, Løkken; 

Rudeskov, Tisvilde. 

237-238. Rhamphus. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkernes sider i midten lidt stærkere 

udvidede; siderandene her lidt bredere 

afsat. Pronotum lidt stærkere tilsmalnet 

bagtil, bredest lidt længere fra roden. $: 

Fr se BE 26 2225. dre, TJ pultcårius. 

Vingedækkernes sider i midten lidt mindre 
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stærkt udvidede, siderandene her lidt 

smallere afsat. Pronotum lidt mindre 

stærkt tilsmalnet bagtil, bredest lidt nær- 

mere roden; Si Pets se hs. 26 

2. oxyacånthae. 

238, efter 1. 5 f. 0. indføjes: 

2. R. oxyacånthae Marsh. Yderst nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker. Længde 1,3—1,5 mm. 

NRK 

OX ya. 

Fig. 26. Rhamphus. Penis set fra siden. 

Arten har været sammenblandet med den foregå- 

ende, men er antagelig udbredt. Sikre fund foreligger 

fra Frejlev, Fuglsang, Lindeskov og Tårbæk. Larven, 

der ligesom den foregående arts larve er bladminerer, 

lever på hvidtjørn og pæretræ. Som foderplante an- 

gives også røn samt kirsebær-, blomme- og æbletræ. 

241. Mecinus heydeni. Esbjerg Strandskov, i antal 

i stængelgaller på torskemund (Linaria vulgaris), 

klækket i sept.—okt. og ketset om foråret. 

243, 17 f. fn: ændres m10« 17312» tha psicoldt;. og 

1, 6—1 fin ;mdgår: 

244. Gymnetron villosulum. Haderslev dam; flere 

steder på Østlolland (f. eks. Sundby Storskov), Hol- 

megårds mose. 
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244-245.  G. beccabungae. Fanø, på smalbladet 

ærenpris (Veronica scutellata). 

247. G. hispidum. Nørholm skov. 

247-248. G. collinum. Larven danner normalt gal- 

ler på-roden. 

248. G. netum udgår. De anførte fund angår G. thap- 

sicola, hvis behåring på friske stkr. er okkergul, men 

hos overvintrede stkr. oftest hvidgrå. 

250 indføjes efter. t 150: 
tin Prohotinne: bredere end langt: Vinge- 

dækkerne ec; slærnigere”'end tilsammen 

brede? Eænede 1,762 Zam .grt, 3 micros, 

Pronotum omtrent !/, gang bredere end langt. 

Vingedækkerne kun rigeligt så lange som 

tilsammen -bfede Længde 23,5 mm... 2. 

250;112 4.05 ændres si til: v2«. 

250. Miarus graminis. Ved Odense er arten truffet 

i antal i blomsterstanden af blåhat (Knautia arvensis) 

t-juni. 

250 efter 1. 6 f. n. indføjes: 

3 Mi mieros uGerm: "Kroppen ”betydeligt slankere 

end hos de to foregående. Sort, behåringen gråhvid 

eller gullig, på vingedækkerne kortere og mindre op- 

stående end hos graminis, men længere og kraftigere 

end hos campanulae. Længde 1,6—2,2 mm. 

å: Skinnebenenes endespore kraftigere. 

Hidtil kun fundet på Højesand ved Rørvig (i antal 

på blåmunke (Jasione montana) fra 12/7 til 15/8) og 

på havskrænterne ud for Veddinge bakker. Larven 

lever ”Dfrugtbunden: 

251, 1.12—10 f. n. erstattes af følgende: 

d. Snuden set fra siden tydeligt tilsmalnet mod 

spidsen, ” stærkest- hos: "2, Længde 3,5— 

BEER ERE ERE SAADE DE 3 hortulånus. 
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Snuden set fra siden ikke tydeligt tilsmalnet 

mod. spidsen... 18100100 ons CR 6. 

6. Vingedækkerne kun ubetydeligt længere end 

tilsammen brede. Længde 3,2—3,8 mm. 

4. nigrilårsis. 

Vingedækkerne c. ]/, længere end tilsammen 

brede. Længde 4,2—5 mm. 

longicollis var. montånus. 

252, 1.13 f. o. tilføjes efter »bladene«: hos C. fraxini 

dog på jorden eller, sjældnere, på et græsstrå. 

2524 2. 4 ændres 4—5« til: 535-454 

253, 1. 5 f. 0. »thåpsus Fabr.« ændres til: »nigritår- 

sis. Reitter«, og 1.10 f. o. ændres »3,5—4« til: »3,2—3,8«. 

253 etter 144 f. os lindtøjes: 

[C. longicdllis Bris. var. montånus Wingelmuller. 

Adskilt fra C. nigritarsis ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved, at vingedækkernes forreste 

sorte sømplet er bredere, oftest nående ind til 2. stribe- 

mellemrums midte. Længde 4,2—5 mm. 

Denne art, der bl, å. er fundet. i Skåne og: iySyd- 

norge, kunne muligvis træffes også hos os. Den lever 

på kongelys (Verbascum) og foretrækker måske V. 

thapsus. 

256, 1. 4 f. n. »137« læs: »138«. 
267, 1.12 f. o. Arten benævnes nu: sanguineum De 

Geer. 

268, 1. 7 f. o. Arten benævnes nu: rubiginésum Grill. 

268-269. Apion cruentatum betragtes nu oftest som 

en form af frumentarium. 

271. A. flavofemoratum. Muldbjergene ved Lille 

Vildmose. 

272, 1.13—12 f. n. erstattes af følgende: 

Følehornene ensfarvet rødgule eller gule med 

sart KØNeE 337.5055 IS ERE REDEN MEE 8. 
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8. Følehornene gule med sort kølle 25. nigritårse. 

Følehornene ensfarvet rødgule...... gracilipes. 

272-273. A. dissimile. Nu også fundet på øerne: 

Ristinge klint, Maribo, Sakskøbing, Køge, Ravnholm, 

Nøddebo; på Bornholm i Blemmelyng. 

274 efter 1. 3 f. n. indføjes: 

[A. interjéetum Desbr. Yderst nærstående til A. 

aestivum, men adskilt fra den ved, at følehornenes 1. 

og 3. led er lidt længere, øjnene lidt fladere hvælvede, 

pronotum lidt mindre tæt og mindre kraftigt punk- 

teret og hannens parringsorgan afvigende. Fra A.apri- 

cans afviger den, ligesom A. aestivum, ved kortere og 

mørkere følehorn og lidt ringere gennemsnitsstørrelse. 

Trochanterne er hos & alle lyse, hos 2 er de forreste 

lyse, de mellemste og bageste i hvert fald som regel 

brunlige. 

Bl. a. fundet i Skåne på mark-krageklo (Ononis 

repens). Den anses af nogle for en form af A. aesti- 

vum.] 

274-275. A. ononicola. Ristinge klint, Ærø. 

277 efter 1.10 f. n. indføjes: 

[A. gracilipes Dietrich. Nærstående til A. flavipes og 

nigritarse som følge af benenes farve, men adskilt fra 

dem begge ved, at følehornene er ensfarvet rødgule, 

fra nigritarse tillige ved betydeligere størrelse. Længde 

3 mm. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne, kunne mulig- 

vis træffes også hos os. Den lever på bugtet kløver 

(Trifolium medium).] 

278-279.  A. flavimanum. Høvblege på Møen, 

Galgebakken ved Næstved. Artens normale foder- 

plante er merian (Origanum vulgare). Juli—sept. 

280 efter 1.10 f. 0. indføjes: 

[A. minutissimum BRosenh. (sérpyllicola Wenck). 
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Nærstående til A. atomarium, men endnu mindre 

(1,2—1,4 mm) og meget smallere, idet pronotum kun 

er ubetydeligt (høs afomarium -ca.”/.). bredere "end 

langt, vog; vingedækkerne- ér meget smallere; ea) 

gang (hos atomarium kun højst ca.?”/,) længere end 

tilsammen brede. 

Denne sart, vder; bli aner fundet iuSkåne» kunne 

muligvis træffes også hos os. Den lever på timian 

(Thymus serpyllum).] 

282-283. Oversigtens nr. 4—8 erstattes af følgende: 

4. Vingedækkernes punktstriber fine, utyde- 

ligt. punkterede:;Pronetum fortil 'kumca 

1/, bredere end hovedet over øjnene. Pan- 

dens indtryk bagtil ikke særlig stærkt for- 

ybeEn. PAT mass ogs 38. confluens. 

Vingedækkernes punktstriber kraftige, kraf- 

tigt punkterede” Pronotuin fortilsea; 76 

gang bredere end hovedet over øjnene. 

Pandens indtryk bagtil meget stærkt for- 

bets ske. SKEER, abs Rn ig 

5. gg: 1. forfodsled simpelt, 92: snuden højst så 

lang som hoved + pronotum. Vingedæk- 

kernes punktstriber noget smallere end 

mellemrummene, Je. ds 39. stålidum. 

å: 1. forfodsled indvendig med tandformet 

spids, 2: snuden tydeligt længere end 

hoved + pronotum. Vingedækkernes 

punktstriber ikke eller kun meget lidt 

smallere end mellemrummene .. 40. detritum. 

6. Pronotum meget fint og spredt punkteret, 

uden rodgrube. Længde 1,8—2,2 mm. 

brunnipes. 

Pronotum mere eller mindre kraftigt punk- 

teret, i modsat fald (sulcifrons) med en 
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dyb rodgrube foran scutellum. Længde 

2,0—4 mm Byte er SY Pe EAR BERNER DENE SE] ES AS i: 

7. Vingedækkerne kun meget utydeligt be- 

hårede, ret blanke, med tydeligt blåligt 

eller ”grønligt metalskær 2. SADEL ELAN. 8. 

Vingedækkerne tydeligt, hvidligt behårede, 

ASSER SAT O TELE AND ERE SGERST, tig 

LE 
Ce alla 

penetrans TA e 

Er 27 Fig. 28 

Fig. 27—28. Apion. Højre forskinneben. 

8. Panden med 3 dybe længdestriber, af hvilke 

den midterste er dobbelt. Pronotum fint 

og spredt punkteret. Vingedækkerne 

brede, udvidede bræt dan, 41. sulcifrons. 

Panden uden dybe længdestriber. Pronotum 

meget groft, sammenflydende punkteret. 

Vingtdækkerne ret! lange... 35. onopårdi. 

9. Hovedet bag øjnene ret kraftigt punkteret, 

mellem øjnene ikke nedtrykt, set fra siden 

ligger øjets overrand derfor noget lavere 

end vpandens profil. "Vingedækkernes 

punktstriber kraftigere, fortil ikke eller 

næppe smallere end mellemrummene. 
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åg: forskinnebenene stærkere udvidede 

RB TNS NENS, ODDER NS 36. pénetrans. 

Hovedet bag øjnene næppe punkteret, mel- 

lem øjnene svagt nedtrykt, set fra siden 

ligger øjets overrand derfor meget nær 

pandens profil. Vingedækkernes punkt- 

striber mindre kraftige, fortil noget smal- 

lere end mellemrummene. &: forskinnebe- 

hene svagere udvidede (fig. 28). 37:—alhåride 

284, 1. 5 f. 0. tilføjes: Forskinnebenenes spids ind- 

vendig stærkt tandformet udtrukket, 1. bagfodsled 

indvendig med en tand ved spidsen. 

284. Apion armatum. Nybro ved Saltø å, sydsiden 

af Bornakke skov, Mogenstrup. Også fundet på Cen- 

taurea scabiosa. 

285. A. penetrans. De danske eksemplarer tilhører 

var. caullei Wenck. 

285, 1.10 f. n. tilføjes: 1. bagfodsled indvendig med 

en kraftig tand ved spidsen. 

285, 1. 9—5 f. n. Sikre lokaliteter er: Vildsund; Ny- 

købing F., Lerchenborg, Røsnæs. (I antal på små 

Centaurea-planter på havskrænten, aug.). 

285, 1. 4 f. n. Arten benævnes nu alliåriae Hbst. 

286, 1. 7 f. 0. tilføjes: 1. bagfodsled indvendig med 
en kraftig tand ved spidsen. 

286, 1. 8-9 f. 0. Killerup, Mogenstrup (i antal på 

Centaurea scabiosa, aug.), Lundtofte (ligeså). Arten 

lever også på kornblomst (Centaurea cyanus). 

286, 1.16 f. n. tilføjes: 1. bagfodsled indvendig med 

en lille tand. ved spidsen. 

287, 1.14—15 f. o. affattes således: 

åg: Snuden ca. så lang som (hos 2 tydeligt længere 

end) hoved + pronotum. 1. forfodsled med en kraftig, 

1. bagfodsled med en fin tand indvendig ved spidsen. 
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287, 1.17—18 f. o. erstattes af følgende: Femmøller, 

i antal på ager-gåseurt (Anthemis arvensis), aug. 

287, 1.4 f. n. tilføjes: Hornbæk, Rørvig. Larven 

danner stængelgaller. 

Derefter imdføjes:: 

[A. brunnipes Bol: Sort;'slidet"'blank,- omtrent 

nøgen, vingedækkerne med svagt sortblåt skær. Pan- 

den mellem øjnene med et længderidset tværindtryk. 

Pronotum rigeligt så bredt som langt. Vingedækkernes 

punktstriber meget fine, svagt punkterede. Længde 

1,8—2,2 mm. 

&g Snuden lidt kortere end hos 2. 

Denne art, der lever på museurt (Filago) og bl. a. 

er fundet i Holsten (på F. germanica i åben fyrreskov), 

kunne muligvis træffes også hos os. Larven i galler 

på stængler eller knopper.] 

290 efter 1. 8 f. n. indføjes: 

1. Vingedækkerne ved roden kun ganske lidt 

bredere end pronotum, dette rigeligt så 

langt som bredt. Snuden meget kort og 

bred, kun ca. så lang som hovedet og 

højst dobbelt så lang som bred... 57b. simum. 

Vingedækkerne ved roden betydeligt bre- 

dere end pronotum, i modsat fald snuden 

længere SAT! ET FANER bat 75 PAPA EST VE SABED 19 MER FSR la. 

290 1.7 fn. ændres sletil: tag 

291, 1. 6—7 f. 0. affattes således: 

4. "Følehornene helt ($) eller skaftet og den 

overvejende del af svøben (9) gule.... 49. érvi. 

Følehornene, undertiden med undtagelse af 

skatter Fsakrøbeedsorte 4 i 

291, 1.11 f. 0. ændres »lidt bredere« til: »noget 

bredere«. 

291, 1. 20—16 f. n. erstattes af følgende: 
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7. &lovedet. langs: øjnenes | underrand. sméd 

lange; divide; hard tLA : Sujet enes KZ 7a. 

Hovedet langs øjnenes underrand i det høje- 

ste med.sanske:; korte hans barnet 8. 

7a. Vingedækkerne ret lange, c. 7/, gang længere 

end tilsammen brede, med svag bronze- 

glans, punktstriberne kraftige, næppe 

smallere end de svagt hvælvede mellem- 

CU KS ss sek ens besteg o1, smile; 

Vingedækkerne korte, under "/, længere end 

tilsammen brede, matte, punktstriberne 

ret fine, tydeligt ;småallere-end, de flade 

mellemrnin 13 050 ber 49a. melanchålicum. 

292,:1:7.£-0: ændres. 257. gurtirosiret til: VK 0E 

derefter indføjes: 

12. Pronotum c. så langt som bredt, fremefter 

kun ganske svagt tilsmalnet. Scutellum 

firkantet, længere end bredt. Vingedæk- 

kerne sorte osse. BE 3. eurtirdsire. 

Pronotum tydeligt bredere end langt, frem- 

efter betydeligt tilsmalnet. Scutellum tre- 

kantet, ikke længere end bredt. Vinge- 

dækkerne med ganske svagt sortgrønt 

metalskæens iik, maa rlsersse 57a. brevirdstre. 

292. A. minimum. Vålshave på Lolland, Rørvig. 

293, nederst indføjes: 

49a. A. melancholicum Wenck. Ligner stærkt A.ervi, 

men adskilles let fra den ved, at følehornene er mørke, 

i det højeste skaft og 1. svøbeled lysere, og at snuden 

hos begge køn er tydeligt tykkere og kun yderst svagt 

krummet. Længde 2,8—3 mm. 

Hidtil kun fundet på Mogenstrup bakker ved Næs- 

tved, på skov-fladbælg (Lathyrus silvester), juni (i antal) 

og aug. Den angives også at leve på Lathyrus pratensis. 
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294. A. simile. Larven i raklerne. 

295, 1. 10 f. 0. »Meget sjælden« ændres til: »Sjælden, 

men udbredt«. Af lokaliteter kan nævnes: Åbenrå og 

flere andre steder i Sønderjylland, Ærø, Ristinge klint, 

Skraverup ved Næstved, Boserup. 

295. A. filirostre. Flere steder i Næstvedegnen. 

296. A. sedi. Ristinge klint, Rørvig, Lynæs; Arn- 

ager. Fundet i antal på skt. hansurt (Sedum telephium). 

297 efter 1.14 f. 0. indføjes: 

ban SAP bresirosire Hhst. Blandt artefrne-med kort 

og tyk snude kendelig ved oversidens iøjnefaldende, 

hvidlige behåring, vingedækkernes meget svage, sort- 

grønne metalskær og kraftige, dybe punktstriber med 

kun lidt. bredere mellemrum; ret-flade: øjne, tydeligt 

tværbredt, fremefter betydeligt tilsmalnet pronotum 

og meset lille; trekantet! scutellam:'Pronotem tæt 

punkteret. Vingedækkerne temmelig brede og hvæl- 

vede. Længde 1,7—2,8 mm. 

å: Snuden lidt kortere og med kortere blankt spids- 

parti end. hos: 2. 

Hidtil kun fundet 1 Nørreskov på Als (1 stk., maj 

1900). Den lever på perikon (Hypericum perforatum 

og sjældnere H. hirsutum) og angives at foretrække 

solåben, sand-, grus- eller kalkbund. Larven i frø- 

kapslerne. | 

STD ÆssimimsGerm.-Blandt arterne med kort og 

tyk snude let kendelig ved den meget korte og brede 

snude, det)smalle pronotum med næsten rette sider 

og de lange, bag midten bredeste, fremefter stærkt og i 

næsten rette linier tilsmalnede vingedækker med meget 

smal rod: "Mat sort; fint; hvidgråt. behåret. Øjnéne 

kun svagt hvælvede. Følehornene korte og kraftige. 

Vingedækkernes punktstriber kraftige, mellemrum- 

mene ikke bredere, svagt hvælvede. Længde 2—2,5 mm. 
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Tydelige sekundære kønsmærker synes ikke at fore- 

ligge. 

Hidtil kun fundet ved Halk og på Højesand ved 

Rørvig (i antal især i aug.). Den lever på perikon 

(Hypericum perforatum). Larven i stænglerne. 

297,55 fnsæendres 44. til e 

298 indføjes efter 1. 3 f. 0o.: 

3a. Vingedækkerne med iøjnefaldende, hvidlig 

behåring, deres metalskær meget svagt 

eller utydeligt. Følehornene sorte. Længde 

BI EN 2 4 FUR AGR Had 57a. brevirdstre. 

Vingedækkerne uden eller med utydelig 

behåring, i modsat fald (vorax) er føle- 

hornene-sule modstod sr 30. 

3b. Hele kroppen med stærk, oftest purpur- 

eller kobberagtigt metalskær. Snuden kraf- 

tig, højst så lang som pronotum..... limånii. 

Hoved og pronotum uden tydeligt metal- 

skær, i modsat fald snuden slank, længere 

end pro o sr SOON IR ERREERN 36; 

3c. Vingedækkerne meget langstrakte, over ”/, 

længere end tilsammen brede, bagud 

langt tilspidsede. 7. og 8. følehornsled ikke 

eller næppe Frærbrede 5.5 0770442 66a. melilåti. 

Vingedækkerne kortere og bredere, ikke ”/, 

længere end tilsammen brede, bagud kor- 

tere tilspidsede (hos violaceum med ret 

aflange vingedækker er 7. og 8. følehorns- 

led. stærkt sbværbeede i 254 erne bene 4. 

300. A. columbinum. Haderslev, Sottrup. 

301, 1.19 f. n. Arten benævnes nu facétum Gyll. 

304, efter 1.14 f. n. indføjes: 

66a. A.melildti Kirby. Indenfor gruppen kende- 

tegnet ved meget langstrakte vingedækker og derved 
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mindende noget om A. violaceum, fra hvilken den dog 

let kendes ved mindre hoved, længere, meget tyndere 

snude, meget slankere følehorn og slankere ben. Sort, 

kun svagt behåret, vingedækkerne mørkt metalblå 

eller -blågrønne. Øjnene noget hvælvede. Pronotum 

rigeligt så bredt som langt, fortil lidt indsnævret, tæt 

og kraftigt punkteret, med kort, ret kraftig midtfure. 

Vingedækkernes punktstriber kraftige, næppe eller 

lidt smallere end mellemrummene. Længde 3,3— 

4,3 mm. 

åg: Snuden lidt kortere end (hos 2 c. så lang som) 

hoved + pronotum. 

Meget sjælden. Vemmingbund, Skeldebro på Bro- 

agerland, Skodsbøl (i teglværksgrav), Horsens (i tegl- 

værksgrav); Grønsund færgeleje. På stenkløver (Meli- 

lotus albus og officinalis). I antal i juni og aug. 

306 efter 1.11 f. n. indføjes: 

[A. limonii Kirby. Let kendelig ved, at hele krop- 

pen er stærkt, oftest purpur- eller kobberagtigt metal- 

farvet, og iøvrigt kendetegnet ved kort og kraftig 

snude, fint og spredt punkteret, ikke bredere end 

langt pronotum med kort, kraftig og dyb midtfure, 

og korte, på siderne stærkt rundede vingedækker med 

fine punktstriber og meget bredere, flade mellemrum. 

Længde 2,8—4 mm. 

gg: Snuden ganske lidt kortere end hos 2. 

Denne art, der i nyere tid har bredt sig fra de 

belgiske og hollandske kyster nordpå til de nordfrisiske 

øer, bl. a. Sild, vil muligvis med tiden kunne findes 

også hos os, snarest vel på Rømø, Manø eller Fanø. 

Den lever på tætblomstret hindebæger (Limonium 

vulgare (Statice limonium)) og er især fundet i juli— 

aug. på eller ved roden af ældre, kraftige planter.] 

319, 1. 5 f. n. »yngler« læs: »lever«. 

Victor Hansen : Tillægsbind. 6 
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Ådselbiller, stumpbiller m. m. 

Biller V. 

14, 1. 15—14 f. n. udgår sætningen »Meget sjældent 

stk 8 bugled.« 

17, L::10-12 Ho) |affattes-således: 

BREGTREFE. 4 Pile SER RENS RE SHEET Le 10a. 

17, efter 1.16 f50. indføjes: 

10:a: :4,-frie' rygled smindst--ca:oså;lanet som: 

3% Biblopléctus 

4. frie rygled tydeligst kortert end 3. 

3a. Pseudopléctus: 

17, 1.19—20 f. o. og 1. 22—23 f. o. udgår sætningerne 

om bugleddenes antal. 

18,1.16 f. n. udgår sætningen om bugleddenes antal. 

19, 1. 911 f. o. erstattes af følgende: 

3. "Hovedet fremefter betydelisktikmalmetn.r— Ja 

3a. Hovedet over øjnene omtrent "/, gang bre- 

dere end i midten langt. Pronotum og 

vingedækkerne kun yderst spredt og 

utydeligt puikterede 273 VEN 3. bohémicus. 

| (bescidicus). 

Hovedet over øjnene kun ca. "/, bredere end 

i midten langt. Pronotum og vingedæk- 

kerne fint, men tydeligt punkterede. 

decipiens. 

19, 1.10—8 f. n. erstattes af følgende: 

8, "Hovedet. fortil lidt; bredere end»;7smidten 

langt. Pronotums punktur simpel. Z: 4. 

bagledt snes SE ri eg 9. punctdtus. 

Hovedet: fortil /'carrså. bredt'som i-midter 

langt. Pronotum kornet-punkteret. FJ: 
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4. bugleds bagrand i midten med et frem- 

tidender erharet partikel bey SAKSE o: 

9. Mindre, 1,1—1,3 mm. Pronotums punktur 

lidet kraftig, meget finere end hovedets. 

Vingedækkernes punktur meget fin og 

spredt. Længdelinierne på de to første 

frie rygled korte, som regel betydeligt 

kortere end leddets halve længde. 8. kårsteni. 

Større, 1,4—1,6 mm. Pronotums punktur 

kraftig, Skke meget finere end hovedets. 

Vingedækkerne fint og lidet tæt, punk- 

terede, bagtil kraftigere kornet-punkte- 

rede. Længdelinierne på de to første frie 

rygled længere, som regel omtrent halvt 

sålkngesom"leddets Tængdes 8&a. fålsus. 

19-20. Euplectus brunneus. Sundby Storskov (dels 

enkeltvis ved sigtning fra gamle ege, dels engang i 

stort antal i trøsket, af gærende saft gennemtrængt 

ved i en hul egestub, der var beboet af Lasius brun- 

neus, 95/5 32), Jægerspris Nordskov. 

20-21. E. duponti. Odense (2 stkr. i en poppelstub, 

april-maj). Ermelunden (1 stk. sigtet af planterester, 

16/4); ;Ordmp: (1 stk. en have; krybende fremme, 

28/8), Lundtofte (1 stk. krybende i en sandgrav, 18/8), 

Børstingerød mose (1 stk., juni). 

| 21, 1. 6 f. o. Arten bør benævnes bohémicus Mach. 

(beseldicus Raffr.ynec Reitter): Odense (1'stk: i;en 

poppelstub, maj). I Dyrehaven er den engang fundet 

i antal under saftig bark af en bøgestub, der var an- 

grebet af Hylecoetus-larver, 24/5. 

Al seftevk 5. n.indføjes: 

[E. decipiens Raffr. (dupånti Reitter, Ganglb.). Nær- 

stående til E. bohemicus, men adskilt fra den ved de 

i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at krop- 

6+ 
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pen er lidt smallere, mere parallelsidet, vingedækker- 

nes rygstribe oftest ganske lidt længere og hannens 

6. bugled fortil forsynet med en kraftig tværfure. 

Længde 1,5—1,6 mm. 

Denne art, der er bl. a. fundet i Sverige (især under 

granbark, men også i el, asp og bøg), kunne muligvis 

træffes også hos os.] 

24, 1. 9 f. 0. tilføjes: (falsus Kangas?). 

25 efter 1. 2 f. o. indføjes: 

8a. E. fålsus Bedel (tomlini Joy, Kangas, inter- 

medius Reitter, non Woll.). Meget nærstående til 

E. karsteni, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte karakterer samt ved lidt længere følehorn, 

hvis 9. og navnlig 10. led er længere og derfor lidt 

mindre stærkt tværbrede. Længde 1,4—1,6 mm. 

å: De sekundære kønsmærker er i hovedtrækkene 

formet som hos karsteni, men dog afvigende på føl- 

gende punkter: 4. bugleds bagrand er udenfor den 

udranding, der findes på hver side af det langhårede 

midtparti, stærkere lapformet bagudtrukket end hos 

karsteni og forsynet med en større og dybere grube 

end hos karsteni; det nævnte langhårede midtparti er 

i midten indbuet (hos karsteni lige afstudset); bag- 

randen af 5. bugleds rodtværgrube er på hver side 

forsynet med et skråt fremad og indad rettet, tæt, 

brungult hårknippe, der mangler hos karsteni. 

Arten har antagelig været sammenblandet med 

E. karsteni. Sikre stkr. foreligger fra Dyrehaven (sigtet 

i antal fra saftig bark af en udgået bøgestamme, sept.). 

25. "E. punétåtus. Åbjerg skov ved Kruså (under 

bark af bøgestub, aug.), Charlottenlund skov (1 stk. 

i en af løv bygget muldvarperede, marts), Dyrehaven 

(under bøgebark), Jægerspris Nordskov (nogle stkr. 

under bark af væltet eg). 
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25. Plectophloeus nitidus. Sundby Storskov (i antal 

i en hul egestub, se foran p. 83 under Euplectus brun- 

neus), Oreby skov ved Vordingborg (ved foden af en 

gammel eg, i selskab med Lasius fuliginosus), Dyre- 

haven (dels i gammel eg, dels i antal i en hul el med 

fugleredestof). 

25 nederst tilføjes: 

[PL nubigéna Reitter. Meget nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved lidt betydeligere 

størrelse (1,4—1,6 mm) og lidt længere rygstribe (c.?/, 

så lang som vingedækkerne). Endvidere er hovedets 

længdefurer tydeligt konvergerende fremefter (hos 

nitidus omtrent parallelle) og feltet imellem dem der- 

for fremefter ovalt tilsmalnet. Endelig har hannens 

6. bugled ikke et tværindtryk, men en svag, kort 

længdemidtkøl og dens parringsorgan afvigende. byg- 

ning. 

Denne-art, der bl.a; er fundet i Skåne (i' gamle, 

møre bøgestubbe), kunne muligvis træffes også hos os.] 

26. Bibloplectus. 

T'stedet for:pag26, 1-8 4.0.—p; 27 1/7. £. 0; indføjes 

følgende: 

Ved nyere undersøgelser af hannens parringsorgan 

og af formen af et »låg« (operculum), der findes midt 

i hannens 6. bugled og dækker genitalåbningen, er der 

skabt større klarhed i artsadskillelsen. Hos os er hidtil 

fundet 4 arter, der har været sammenblandet under 

den som nr. 1 opførte ambiguus, og hvis udbredelse 

hos os derfor ikke kendes nærmere. Den som nr. 2 

opførte minutissimus udgår af Bibloplectus og 

henføres under Pseudoplectus, se nedenfor p. 92. 

Ved udpræparering af hannens parringsorgan må 

der på grund af organets spinkle og komplicerede byg- 

ning udvises stor varsomhed, og foruden organet bør 
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operculum, der ofte under udpræpareringen løsner sig 

(eller let kan løsnes), opklæbes. 

Hannen er kendelig ved, at lårene, især de mellemste, 

er fortykkede og mellemskinnebenenes spids på inder- 

siden forsynet med en lille torn. 

Arterne ligner i ydre karakterer hinanden yderst 

stærkt. Undersøgelse af hannens parringsorgan og 

operculum og hunnens sidste rygled er nødvendig til 

em:sikker bestemmelse: 

Arterne lever især i mos og planterester på fugtig 

bund eller i kompost og kan undertiden aftenketses 

i maj-juni. 

Med hensyn til nomenclaturen følges her Claude 

Besuchet. 

Oversigt over arternes hanner. 

1. Mindre, 0,95—1,1 mm. Kroppen lysere, brun- 

er 5 le E Fee be sk SEER 2 

Større, 1,1—1,3 mm. Kroppen mørkere, som 

regel;sort;ellersbiknsortiutl 45 ssp 8: 

2. Operculum udvidet fra rod til spids, bredest 

ved spidsen, c. 3 gange så langt som bredt 

(fig. 32). Penisse hø, 33 4. pusillus. 

Operculum med parallelle eller lidt rundede 

sider, ikke bredest ved spidsen, rigeligt 

2/5 gang! såvlangt som» bredt» (fig: 33): 

Penn Bø) BBS ulsbgn ked hødks minutissimus. 

3. Operculum smalt, omtrent 3 gange så langt 

som bredt, ikke parallelsidet, bredest i 

forreste tredjedel (fig. 29). Pronotum som 

regel lidt tværbredt. Øjnene kun svagt 

hvælvede, c. så lange som tindingerne. 

Penis::se Ag. 20510640 er banen 1. tenebråsus. 

Operculum bredere, kun c. 2 eller 2!/, gang 

så langt som bredt, omtrent parallelsidet 
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(fig. 30 og 31). Pronotum som regel næppe 

tværbredt. Øjnene lidt stærkere hvæl- 

vede, lidt kortere end tindingerne. Penis 

Se DE Free barsk ENE rs deb Å. 

29. tenebrosus. 30. spinosus. 

Fig. 29—30. Bibloplectus g. Parringsorganet set fra siden og (øverst) 

operculum (efter Besuchet). 

4. "Operculum «dobbelt sås langt. som. bredt 

(fig30).. Længde. 1,2—1,3 mm; Penis: se 

SEGS se EA ts DETS I arr n. åd: spindsus. 

Operculum c. 2!/, gang så langt som bredt 

(hststindLænede; 4,142 mm] Penis ssé 

Er TEE TET SS SER BAT RNR SETEN SÆR E SEES 3. ambiguus. 
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Oversigt over arternes hunner. 

1. Sidste bugleds bagrand i midten med en 

torn HEISE EDEN SEE 2. 

Sidste bugleds bagrand uden torn i midten 3. 

JU) 

100 p 

31. ambiguus. 32. pusillus. 

Fig. 31—32. Bibloplectus g$. Parringsorganet set fra siden og (øverst) 

operculum (efter Bestuchet). 

2. Større, 1,2—1,3 mm. Kroppen som regel sort 

eller:brunsert 52 1540 Atom eks 2. SpPindsus. 

Mindre, 0,95—1,1 mm. Kroppen som regel 

byserej brunhe So minutissimus. 

3. Mindre, 0,95—1,1 mm. Kroppen lysere brun- 

lig. Sidste bugleds bagrand rundet (fig. 36) 

4. pusillus. 
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Større, 1,1—1,3 mm. Kroppen som regel sort 

nar at Tv g SØREN ES SEERE HEST RESEN FE SES ANES ESS Å. 

4. Pronotum som regel lidt tværbredt. Øjnene 

kun svagt hvælvede, c. så lange som tin- 

dingerne. Sidste bugleds bagrand i midten 

runden hej SO sa AD 1. tenebråsus. 

33. minutissimus. 

Fig. 33. Bibloplectus $. Parringsorganet, set fra siden og (øverst) 

operculum (efter Besuchet). 

Pronotum som regel næppe tværbredt. Øj- 

nene lidt stærkere hvælvede, lidt kortere 

end tindingerne. Sidste bugleds bagrand 

i midten med en lille, svag, spids knude 

krage sa ag erelskerl ger so egen Sel RE AS 3. ambiguus. 

1. B. tenebråsus Reitter (Jeannel og Besuchet) 

(margarétae Sharp, Pearce). Kendetegnet ved betyde- 
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lig størrelse, kroppens mørke farve, det som regel 

tværbrede pronotum og de kun lidet hvælvede øjne. 

Følehorn og ben rødgule, de første lidt mørkere mod 

spidsen..Længde: 1,2—1,3.mm: 

Fig. 34. Fig. 36. 

Fie 35: Fi2.37. 

Fig. 34—37. Bibloplectus 9%. Bagkropsspidsen. Fig. 34: spinosus; 

fig. 35: ambiguus; fig. 36: pusillus; fig. 37: minutissimus 

(efter Besuchet). 

3: Parringsorganét og opercilumse fig; 29; 

2: Sidste bugled som fig. 36. 

På fugtig bund i mos o. lign. Eksemplarer foreligger 

fra Engestofte mose, Malmmosen ved Holte og Sorte- 

dam i Store Dyrehave. Ved forårssigtning og ved 

aftenketsning i maj—juni. 

2. : B.sspindsus -Raffr….(og. Besuchet). (ambigius:«]- 

pusillus Pearce). Nærstående til den foregående, men 

adskilt. fra dén ved:de i oversigterne: nævnte kende: 

mærker. Længde 1,2—1,3 mm. 

gå: Parringsorganet og operculum se fig. 30. 

e:"Sidste bugled se fig..34. 
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Levevis som den foregående. Eksemplarer fore- 

ligger fra Dyrehaven (Iglehullet), Malmmosen og Bør- 

stingerød mose. Aftenketset i antal, 5/6. 

3. B. ambiguus Reich. (og Besuchet) (championi 

Jeannel og Pearce). Nærstående til de to foregående, 

men; adskilt fra dem ved. de i søversigterne nævnte 

kendemærker. Længde 1,1—1,2 mm. 

å: Parringsorganet og operculum-+'se fig. 31. 

Q: Sidste bugled se fig. 35. 

Levevis som de foregående. Eksemplarer foreligger 

fra Dyrehaven (Iglehullet), Malmmosen og Sortedam 

ii Store Dyrehave: 

4. B. pusillus Denny (og Besuchet) (minutissimus 

+ afffinis + reitteri Jeannel, académicus Pearce). 

Mindre og lysere farvet end de foregående og iøvrigt 

kendetegnet ved de i oversigterne nævnte skelnemær- 

ker Tindingerrieuikke ;længere; end vøjnene. Længde 

0,95—1,1 mm. 

å&: Parringsorganet og operculum se fig. 32. 

2: Sidste bugled se fig. 36. 

Hidtil kun fundet i Hejreengen i Sundby Storskov 

ved sigtning af mos og planterester i en fugtig grøft, 

maj—juni. I England er arten også taget ved ketsning. 

[B. minutissimus Aube (Besuchet og Pearce). Nær- 

stående til den foregående, men adskilt fra den ved 

de i oversigterne nævnte kendemærker og ved lidt fla- 

dere øjne og tindinger, der er lidt længere end øjnene. 

Længde 0,95—1,1 mm. 

3: Parringsorganet og operculum se fig. 33. 

2: Sidste bugled se fig. 37. 

Denne vistnok overalt sjældne art er bl. a. fundet 



Vs 36-37 992 

i Sydnorge og i England og kunne muligvis træffes 

også hos os. Den er bl. a. fundet i muldvarpereder.] 

27, efter 1. 7 f. 0. indføjes: 

3a. Pseudopléctus Reitter. 

Nærstående til Bibloplectus, men adskilt fra den 

ved, at 4. frie rygled er tydeligt kortere end 3. End- 

videre er kroppen forholdsvis lidt bredere, følehornene 

kraftigere, bagkroppen forholdsvis lidt kortere og 

2. frie rygled uden rodtværfure. 

1. Ps. perpléxus Duval. Rødbrun eller rustrød, føle- 

horn og ben gule. Hovedet lidt smallere end prono- 

tum, dette c. så bredt som eller lidt bredere end 

langt, roden i midten med en ganske fin længdekøl 

der strækker sig frem i midtrodgruben. Længde 0,8— 

0,9 mm. 

åg: Forskinnebenenes spids indvendig tornformet 

fremstående. Lårene næppe fortykkede. 

Denne art, der har stået opført som Bibloplectus 

minutissimus, er for mange år siden fundet i Køben- 

havn i barkblandet gødning omkring drivkasser, f. eks. 

i Rosenborg have, og er i 1922 genfundet under lignende 

forhold i Haveselskabets have på Frederiksberg, okt. 

27. Bibloporus. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum fint, vingedækkerne yderst fint 

punkterede, pronotums midterrodgrube 

meget stor, midtfuren ofte ret fin og svag. 

3: Mellemskinnebenes tand trekantet (fig. 

38). 2: 6. bugleds bagrand i midten an- 

tydet stumpvinklet med et yderst lille 

midtetkorn. 40% ig, 30 bat base 1. bicolor. 

Pronotum temmelig fint, vingedækkerne 

fint punkterede, pronotums midterrod- 
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grube lidt mindre, midtfuren oftest kraf- 

tig. $: Mellemskinnebenenes tand hage- 

formet (fig. 39). 2: 6. bugleds bagrand i 

midten jævnt og fladt rundet... 2. håglundi. 

bicolor høglundi 

Fig. 38. Fiz: 39. 

Fig. 38—39. Bibloporus g. Venstre mellemben. 

27, 1.2 f.n. tilføjes efter »fortykkede«: på inder- 

siden nær roden med en afrundet, med et børste- 

knippe forsynet udvidelse. 

28 efter 1. 2 f. 0. indføjes: 

2. B. høglundi Palm (minutus Raffr.?Y Meget nær- 

stående til den foregående, men for hannens vedkom- 

mende straks kendelig ved de afvigende sekundære 

kønsmærker. Hunnerne af de to arter kan være van- 

skelige at skille, men lader sig dog som regel bestemme 

ved de i oversigten nævnte kendemærker. Følehorn 

og ben gennemgående lysere end hos den foregående 

og gennemsnitsstørrelsen ganske lidt ringere. Længde 

1—1,1 mm. 

gå: Mellemlårene stærkt fortykkede, på indersiden 

nær roden med 2 små torne, mellemskinnebenene 

midt på indersiden med en hageformet tand (fig. 39). 

3. bugled på hver side udenfor rodgruben med en stor 

rund, blank knude (der mangler hos bicolor 3). 

Hidtil kun fundet i Dyrehaven under saftig bøge- 

bark sammen med B. bicolor, sept. Muligvis har den 
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været sammenblandet med bicolor og er måske ud- 

bredt. 

29. :Trichonyx-sulcicollis:: Luknam vedvFolte "5 

meget stort antal i saftigt ved af en poppelstub, maj. 

Odense (ligeledes i poppelstub). 

30. Amauronyx maerkeli. Damhusmosen (1 stk. 

under pilebark, Orlogsværftet (1 stk. under et bræt 

i selskab med myrer, 29/4), Malmmosen ved Holte. 

30, 1. 9 f. n. læs: Batrisødes Reitter. 

32 efter 178 1.0, indføjes:= 

[To andre Batrisodes-arter kunne muligvis findes i 

Danmark: 

B. adnéxus Hampe. Yderst nærstående til B. venu- 

stus, men for hannens vedkommende kendelig ved, 

at mundskjoldet/i midten-har et lille, tyndt; krumt: 

opstående horn. Hunnen synes derimod ikke med sik- 

kerhed at kunne kendes fra venustus. 

Arten er, bl. a. fundet' i-Sverige (VNåstmanlands en 

å sammen med mange venustus hos Lasius brunneus 

i en gammel eg, Øland), Sydnorge og ved Hamburg 

og Eutin (i bøg sammen med en Myrmica-art). 

B. delaportei Aubé. Adskilt fra de to andre arter 

ved, at føddernes kloled er betydeligt (hos de andre 

kun ganske lidt) kortere end det foregående led, at 

følehornené er: meget, tykkere og "at. 1-friesryslede 

midtgrube er meget større. Længde 2,3—2,5 mm. 

åg: Omtrent som hos B. venustus, dog har mellem- 

skinnebenenes spids indvendig en lille torn, der mang- 

ler hos venustus. 

Arten er bl. a. fundet i Sverige i Våstmanland hos 

Lasius brunneus i svampet, halvfugtigt mørt ved i 

en egestub sammen med B. venustus, maj—juni.] 

323: Bryaxis 



95 V:/32-353 

Oversigt over arterne. 

1. "Hannens bågbryst i midten med en stor, 

fremadrettet, fortil udvidet plade (fig. 40). 

2. lamindta. 

Hannens bagbryst uden sådan plade. 1.sanguinea. 

BRL HI ændres DA TIE: 120 08 NÆ noefter 

»lidt« indføjes: »stærkere«. 

33 efter 1. 3 f. 0. indføjes: 

2. Br. laminåta Motsch. Denne form har været anset 

for en særlig, kraftigt udviklet hanform af Br. san- 

guinea, men betragtes nu på grund af tydelig forskel 

i hannens parringsorgan som en særskilt art. Hannen 

er særdeles let at kende på bagbrystets plads (der 

kan ses også, når dyret betragtes fra siden) og har 

desuden bredere og dybere indtrykt bug end hannen 

af sanguinea, ligesom gennemsnitsstørrelsen er lidt 

bende sere: Hunnerne af de2'arter. synes .kun at 

kunne skilles ved, at laminatas hun er gennemsnitligt 

Fig. 40. Bryaxis laminata gg. Bagbrystets plade. 

lidt større og vingedækkerne måske ganske lidt læn- 

gere... Længde 1,8—2,4 mm. 

Arten har været sammenblandet med den fore- 

gående. Den er udbredt og foreligger både fra lokali- 

teter i Jylland og på øerne. I flere egne er den vistnok 

betydeligt hyppigere end sanguinea, sammen med 

hvilken den undertiden forekommer. 
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33. Reichenbachia. Arterne nr. 1—4 udskilles nu 

som særlig slægt: Brachygluta Thoms. 

33, 14 fn 51,34 rettes til; ske 

34, 1. 9 f. 0. ændres »nova species« til »hanséni«. 

35. R.(B.) nova species? Arten er nu beskrevet som 

hanséni Besuchet. 1. frie rygled er svagt tilsmalnet 

bagtil. Længde 1,5 mm. 

NM 
Fig. 41. Fig. 42. 

Fig. 41—42. Penis af Bythinus gracilipes (fig. 41) og B. puncticollis 

(fig. 42). 

39. Bythinus validus. Arten bør benævnes puncti- 

collis Denny. Da der er en tydelig forskel i parrings- 

organets bygning hos hanner med simple ben, gra- 

cilipes Raffr. (neresheimeri Wagner) og hanner med 

fortykkede ben og forskinnebenstand, puncticollis 

Denny (validus Aubé), se fig. 41 og 42, er disse to 

former, hvis udbredelse, f. eks. i Norge, synes at være 

noget forskellig, antagelig selvstændige arter. 

39—40. B. burrelli og distinctus. Sidstnævnte art be- 

nævnes nu macropålpus Aubé. Af disse to arter fore- 

kommer hanner med simpelt 2. følehornsled. Disse 

eksemplarer er kendelige som hanner ved, at 4. kæbe- 

palpeled, ligesom hos normale hanner, er meget tyk- 

kere end hos hunnen og på oversiden forsynet med en, 

hos burelli kraftig, hos macropalpus svag, knude. I 
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mogle' egne; f./'eks:vat' England, er- sådanne hanner 

med simpelt 2. følehornsled langt hyppigere end nor- 

male hanner. 

47. Claviger longicornis. Fæstningsterrænet ved Hu- 

sum (2 eks. i en tue af Lasius niger, 24/4), Dronning- 

gård og Luknam ved Holte (nogle eks. i tue af Lasius 

umbratus og i tue af L. fuliginosus med iblandede 

L. umbratus). 

50, 1.13—12 f. n. udgår. 

51, 1115-14. in: "affattes således: 

gå: Følehornene længere end hos 9, 9. og 10. led 

c. så lange som brede (hos 2 lidt bredere end lange). 

E. plicata er også fundet i Jylland (Stursbøl, Had- 

sten, Hald). 

52, 1. 3—4 f. 0. affattes således: 

3, 2: Følehornsforskellen som hos E. plicata. Skinne- 

ben og fødder længere hos $ end hos 2. 

E. schaumi er også fundet i Jylland (Esbjerg, i 

kompost). Dyrehaven (i kompostbunkerne ved dyre- 

husene). 

52, 1.9 f. n. affattes således: 

å,9: Den ydre kønsforskel synes utydelig, dog er 

måske følehornene og skinnebenene ganske lidt læn- 

gere hos $ end hos 2. 

E. scydmaenoides er også fundet i Jylland (Esbjerg, 

i kompost, i stort antal i sept.). Korup skov ved 

Odense. 

53—54. Euthiconus conicicollis. Arten er senere gen- 

fundet flere gange i Dyrehaven, enkeltvis eller få- 

talligt, især under bark af bøg, eg og el, undertiden 

i selskab med myrer. 

54 efter 1. 2 f. o. indføjes: 

2a. Cephénnium M. & K. 

Let kendelig ved det store, hvælvede pronotum, der 

Victor Hansen : Tillægsbind. Fi 
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er omtrent af samme bredde som vingedækkerne, 

mangler rodgruber og har siderne randede i hele deres 

længde. Vingedækkerne hvert med en rodgrube. Kun 

pygidiums spids udækket. 

1. C. gållicum Ganglib. (fig. 43). Blank, hoved og pro- 

notum brunlige, vingedækkerne sorte eller brunsorte, 

følehorn og ben rødgule. Pronotum og vingedækkerne 

spredt og yderst svagt punkterede. Pronotum ses "Y 

bredere end langt, bredest foran midten, bagud noget 

tilsmalnet i næsten rette linier. Længde 1 mm. 

å: Forskinnebenenes inderside i yderste tredjedel 

svagt indbuet. 

Hidtil kun fundet i Fuglsang park på Lolland, især 

ved sigtning af mos og trøsket ved fra gamle stubbe. 

55, 1.14 f. o. ændres »Hopffgårteni« til: »sparshålli« 

og 1.19 f. o. ændres »Sparshålli« til: »hélvolus«. 

55, 1. 2 f. n. ændres »Neresheimer & Wagner« til: 

»Lokay«. 

57, 1.14 f. o. Arten bør benævnes sparshålli Denny 

(hopffgårteni Reitter, Ganglb.). Turø Østerskov og 

Færgemarkskoven ved Guldborg L., ved sigtning af 

sammenfaldne risgærder med musegange. 

57, 1.11 f. n. Arten bør benævnes hélvolus Schaum 

(sparshålli auct.). Als Sønderskov og Varde (ved foden 

af gamle popler), Skanderborg Dyrehave, Frijsenborg 

(1 stk. i en muserede), Femmøller (sigtet under gran- 

ris). 

58 1. 5 f. n.—59, 1.11 f. o. erstattes af følgende: 

3. Pronotums inderste rodgruber svage. Prono- 

tum ikke bredere end langt. Vingedæk- 

kerne slanke, deres inderste rodindtryk 

forlænget langs sømmen omtrent til mid- 

ten. Længde. 1,3-1,5m0m me: sForlsrernie 

fortykkede og jævnt afrundede. ... 3. colldris. 
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Pronotums inderste rodgruber ret kraftige. 4. 

4. Vingedækkerne meget brede. Pronotum ty- 

deligt'bredere end/langt. Større, 1,3—1,4 

mm. å: Forlårene sammentrykte, yder- 

siden dannende en vinkel uden tandformet 

fremspring C(V,7p. 60,-fi0 124); 2: ssoulelløbis. 

Vingedækkerne mindre brede. Pronotum 

ikke eller kun lidt bredere end langt. Min- 

ERE KE. se vas sen D. 

Fig. 43. Cephennium gallicum 9. x 43. 

5. Vingedækkerne smallere, deres punktur 

kraftigere, deres behåring længere og 

mere spredt. Z: Forlårene sammentrykte, 

7% 
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ydersiden dannende en vinkel med tand- 

FORME Frems pre SEEST SPERA SES pusillus. 

Vingedækkerne bredere, deres punktur fi- 

nere, deres behåring kortere og tættere. 

åg: Forlårene simple YO: 3a. harwoodiånus. 

60, nederst tilføjes: 

3a. St. harwoodiånus Williams. I form stående mel- 

lem St. scutellaris på den ene side og St. collaris og 

pusillus på den anden side. Sort, følehorn og ben 

rødgule. Pronotums 4 rodgruber alle tydelige. Vinge- 

dækkerne hvert med to tydelige rodindtryk, langs 

sømmen fortil med et svagt længdeindtryk, svagere 

end hos St. collaris, punkturen finere og behåringen 

kortere og tættere ende hos-dé' 3 mærstående arter; 

fra hvilke den yderligere adskiller sig ved hannens 

simple forlår. Længde 1,2—1,3 mm. 

Bommerlund plantage (2 stkr. aftenketset 13—14/8), 

Esbjerg Strandskov (i antal dels sigtet af planterødder 

på tør, gruset bund langs en vej, dels aftenketset, 

juli—okt.). 

63. Euconnus måklini. Silkeborg Vesterskov (i antal 

i en Formica rufa tue dannet af løvkvistestumper i 

højtliggende bøgeskov, maj, sept.). 

65—66. E. wetterhali. I de seneste år fundet i antal 

i Engestofte mose ved sigtning af mos og planterester, 

juni—juli. 

73. Choleva. 

Nyere undersøgelser, bl. a. af R. Jeannel, hår skabt 

større klarhed i denne vanskelige slægt. De arter, der 

kommer i betragtning for vor fauna, lader sig for 

hannens vedkommende adskille med sikkerhed ved 

ydre kendetegn, især bagbenenes hofteringe, så at en 

undersøgelse af parringsorganet ikke er nødvendig, 

omend den er at anbefale, fordi organet afgiver ud- 
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mærkede kendetegn. Hunnerne er betydeligt vanske- 

ligere at adskille for flere arters vedkommende, og en 

sikker bestemmelse kræver da undersøgelse af par- 

ringsorganet, som er let at udpræparere på friske dyr. 

Sz . ze 

== 
> 

Fig. 44. Choleva g. Bagbenenes hoftering. a: agilis; b: elongata; 

c: oblonga; d: reitteri; e: jeanneli; f: fagniezi; g: angustata; 

h: glauca. 

Oversigt over arternes hanner. 

1. Vingedækkerne kraftigt punkterede, med 

kraftige, tydeligt punkterede længdestri- 

ber og med lang opstående behåring... 2. 
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Vingedækkerne fint punkterede, med fine, 

tpunkteredelærigdestriber mm? NS Me ak 

2. Bagbenenes hofteringe lancetformet til- 

spidsede (omtrent som fig. 44, e).. 1. spadicea. 

Fig. 45. Choleva paskoviensis $. Bagbenenes hoftering (t. venstre) 

og penis. 

Bagbenenes hofteringe bøjede omtrent på 

midten, med bred, afstudset spids (fig. 45). 

2. paskoviénsis. 

3. Pronotum bredest langt bag midten, til- 

smalnet meget stærkere fortil end bagtil 

EV, Br 083; BD) sonet eres or 3. dgtlis; 

Pronotum bredest omkring eller foran mid- 

ten, for- og bagtil omtrent lige stærkt til- 

smalnet (V, D275 8 33 1 oe BR 4. 

4. Baglårene med en fin tand på indersiden 

(ha: At, vov) sa as HD TRE SS D: 

Barlarene mindede 1. Ai Be KM 6. 

”… Bagbentnes' "hofteringe med skarp” spids 

(hr, ARB)" ER ERLEND FEER Gufagmiék 

Bagbenenes hofteringe med but spids (fig. 

«NEDE BEDES BSA SENESTE SI I RAT — PERLE Es 1 ed. 5ugeanned, 
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Bagbenenes hofteringe hulmejselformede 

HE HEE SENERE TE G VS ETELVT. 7. oblønga. 

Bagbenenes hofteringe anderledes formede 7. 

Bagbenenes hofteringe stærkt krummede 

ng JE 1 SE 1 RRS NARRER EGER SENERE 8. reitteri. 

Bagbenenes hofteringe ikke krummede... 8. 

Bagbenenes hofteringe uden tand (fig. 44, b). 

4. elongåta. 

Bagbenenes hofteringe med en tand (fig. 

MEE SN SEES RESG ANER PRESS SER VEG SES FRR 9. 

Bagbenenes hofteringe med en krum, spids 

ad RE ÆRE als Du s KOÅÅ 9. anguståta. 

Bagbenenes hofteringe med en lige, stump 

Lr DU LD RE ne ARE ARN, rare l see RD AR RE RER 10. glauca. 

Oversigt over arternes hunner. 

Vingedækkerne kraftigt punkterede, med 

kraftige, tydeligt punkterede længdestri- 

ber og med lang, opstående behåring... 2. 

Vingedækkerne fint punkterede, med fine, 

upunkterede Fender DESSERT, då. 

Følehornene svagt fortykkede mod spidsen, 

8&. led tydeligt længere end bredt. Par- 

ringsorganets tergit længere end bredt, 

spidsranden i midten stærkt fremtrukket. 

1 spadicea. 

Følehornene lidt kortere, lidt stærkere for- 

tykkede mod spidsen, 8. led næppe læn- 

bere end bredt! Parringsorganets" tergit 

lidt bredere end langt, spidsranden i mid- 

ten mindre stærkt fremtrukket. 2. paskoviénsis. 

Pronotum bredest langt bag midten, til- 

smalnet meget stærkere fortil end bagtil 

RE TEE HENSEENDE 3: dgilis, 
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Pronotum bredest omkring eller foran mid- 

ten, for- og bagtil omtrent lige stærkt 

tismalnet ((V;p75, he 530 sogn Pere "4 

4. Vingedækkerne med tandformet sømspids 

Vs B-70,fe, BAN 2 oe SS BORK ERE D. 

(2 4 VA (sg 

Fig. 46. Choleva 9. Parringsorganets tergit. a: angustata; b: glauca; 

c: oblonga. 

Vingedækkerne med afrundet sømspids... 7. 

od. Pronotum blankt, bredest betydeligt foran 

midten (Ns DJ HØ. 1) rs ss 4. elongåta. 

Pronotum lidet blankt, bredest omkring 

eller lidt foran midten (V,5..75,, 0 33, 21700 

6. Pronotum bredest lidt foran midten. Par- 

ringsorganets tergit lidt udvidet mod 

Solen 20 cs page NESRY BRET SNUDEN: 5, jfeannel: 

Pronotum bredest omkring midten. Par- 

ringsorganets tergit ikke udvidet mod 

KOGE 8) sb IE RT as kr Tdr 6. fagniézi. 

7... Parringsorganets tergit i de inderste 2 tredje- 

dele stærkt tilsmalnet i konkave linier, så 

at roden højst er!/, så bred som det brede- 

ste sted. (fg ABE CY 5 ek holder 7. oblønga. 

Parringsorganets tergit anderledes formet. 8. 

8. Parringsorganets tergit kun ca. dobbelt så 

langt som bredt, spidspartiet meget bredt, 
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med meget stærkt rundet yderrand (fig. 

EN NE ES MRS SEE TO SER ESSEN TERERSEE SAR PRES 10. glauca. 
Parringsorganets tergit mindst 3 gange så 

langt som bredt, spidspartiet ikke særlig 

mn SE GØRE 3 MØRE SE SENERE SEES SENERE SER CM 

9. Vingedækkerne med et bredt indtryk langs 

TD es AR aa UA SKØR Ble SDR EN REE ER 8. reitteri. 

Vingedækkerne uden sådant indtryk. 

9. angustdta. 

1. Ch. spadicea Sturm. Bredere end arterne nr. 4—10. 

Længde 5—5,5 mm.-Jfr: iøvrigt beskrivelsen p. 78, 1. 5 

1:n.—p. 80; 1 6 fo: 

å: Lår utandede, bagbenenes hofteringe lancet- 

formet tilspidsede (omtrent som fig. 44, e). 

2: Vingedækkernes sømspids afrundet. Parrings- 

organets tergit, se oversigten. 

Meget sjælden. Tørning og Christiansdal ved Ha- 

derslev (nogle stkr. i musegange ved gamle stubbe, 

aug., nov); Vintersbølle skov ved Vordingborg (1 stk. 

i en bøgestub). Arten foretrækker antagelig muse- 

gange og -reder på skovbund. 

2. Ch. paskoviénsis Reitter. Meget nærstående til 

den foregående, men adskilt fra den ved de i oversig- 

terne nævnte kendemærker. Følehornene hos begge 

køn lidt kortere og kraftigere end hos den foregående. 

Længde 4,5—5 mm. 

gå: Bagbenenes hofteringe bøjede, med bred, afstud- 

setsspids (fig:A45);.- Penis, se. fig. 45. 

2: Parringsorganets tergit, se oversigten. 

Af denne art foreligger hidtil kun et enkelt dansk 

eks. (3) fundet i en jordbundsprøve fra Strandkær 

på Mols, 13/8 43. På lokaliteten var der bevoksning 

af enebær, hedelyng, blåbær, bølget bunke (De- 
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schampsia flexuosa) og mos (Hylocomium) samt tal- 

rige musegange. Arten antages at være knyttet til 

musegange og -reder. 

3. Ch. ågilis Illig. Kroppen noget bredere end hos 

de følgende arter. Jfr. iøvrigt beskrivelsen p. 79. Bag- 

benenes hofteringe hos Z, se fig. 44, a; 9: vingedæk- 

kernes sømspids afrundet. 

I musegange og -reder og i muldvarpereder, ud- 

bredt men ret sjælden (J; ØB) 

4. Ch. elongåta Payk. Udmærket ved det blanke 

pronotum, der er bredest langt foran midten og til- 

smalnet bagud i næsten rette linier, samt ved den 

meget smalle krop. Længde 4,5—5,5 mm. Jfr. iøvrigt 

beskrivelsen pp. 763,1. 18—% fo. 

gå: Lår utandede, bagbenenes hofteringe lancetfor- 

mede, stærkt tilspidsede (fig. 44, b). 

2: Vingedækkernes sømspids tandformet (V, p. 75, 

fig. 34). 

Udbredt, men ret: sjælden (J, Ø). Især i muldvaåarpe- 

reder på åben mark- og engbund. 

5. Ch. jeannéli Britten (skarmi "D/F” partimp.Denne 

og den følgende art udmærker sig ved hannens tan- 

dede baglår og hunnens tandformede vingedække- 

sømspids. Længde 5—6 mm. 

å: Baglårene tandede, bagbenenes hofteringe lancet- 

formede, med but spids (fig. 44, e). Penisspidsen simpel. 

2: Vingedækkernes sømspids tandformet. Parrings- 

organets tergit lidt udvidet mod spidsen. 

Udbredt, men: sjælden (JJØJN: Tørring, Esbjerg, 

Nørholm skov, Strandkær og Femmøller på Mols, 

Kølske dam, Vang skov; Svendborgegnen, Hjortekær. 

I muldvarpe- og musereder og -gange. 
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6:-Ch: fagniézi Jeanne (stiirmi -D/F. partim): Meget 

nærstående til den foregående, men adskilt fra den 

ved de i oversigterne nævnte kendemærker samt ved, 

at penisspidsen har et dybt, rundet udsnit og derfor 

er tvespidset. Længde 5—6 mm. 

Sd: Fie 44 

Udbredt, men sjælden (J, Ø). Christiansdal ved Ha- 

derslev (i musegange i gammel stub), Ry, Femmøller, 

Tepstrup (i musegange under planterester i nåleskov), 

Randers, Sundby Storskov, Bistrup enge ved Holte 

(i muldvarperede), Sønderskov ved Ravnsholt (i en 

rævegang). Marts, juli, sept.—okt. 

7. Ch. oblånga Latr. Vingedækkernes farve næsten 

altid forholdsvis lyst brungul, uden mørkere anstrøg. 

Pronotum bredest omkring midten. Længde 5—6 mm. 

åg: Baglårene utandede, bagbenenes hofteringe hul- 

mejselformede (fig. 44, c). 

2: Vingedækkernes sømspids afrundet. Parrings- 

organets tergit omtrent ketcherformet (fig. 46, c). 

Udbredt og ikke særlig sjælden (J, Ø). I muldvarpe- 

og musegange og reder. Ofte aftenketset, især i maj 

og juni. 

8. Ch. reitteri Petri. Hoved og pronotum ofte mør- 

kere end vingedækkerne. Pronotum bredest omkring 

midten. Længde 5,5—6 mm. 

åg: Baglår utandede, bagbenenes hofteringe jævnt 

tilspidsede, bagudkrummede (fig. 44, d). 

C: Vingedækkerne med et bredt, fladt indtryk langs 
sømmen, sømspidsen afrundet. Parringsorganets tergit 

omtrent som hos angustata (fig. 46, a), udhulet, jævnt 

tilsmalnet mod roden, spidsranden rundet. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø). Haderslev, Estrup 

skov, Randers, Lundby krat, Vang skov, Christians- 
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sæde, Sundby Storskov, Færgemarkskoven ved Guld- 

borg L., Redsle, Hillerød. Oftest i musereder og 

-gange, undertiden i rævegrave. 

9. Ch. anguståta Fabr. (cisteloides D.F. partim). Pro- 

notum bredest omkring midten. Længde 4,8—5 mm. 

å: Baglår utandede, bagbenenes hofteringe lancet- 

formede, med en krum tand på bagranden (fig. 44, g). 

2: Vingedækkernes sømspids afrundet. Parrings- 

organets tergit mindst 3 gange så langt som bredt, 

udhulet, mod roden tilsmalnet, spidspartiet ikke ret 

bredt, siderne omtrent rette, spidsranden jævnt run- 

det (fg: 46, al: 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø). Haderslev, Esbjerg, 

Fanø, Århus, Lindum; Lindeskov ved Nykøbing F., 

Køge ås, Lejre, Rudeskov, Sanddalen, Freerslev 

hegn. I muldvarpe- og musereder og -gange, især 

vistnok på ret tør bund. Ret ofte aftenketset, især 

maj: og juni: 

10. Ch. glauca Britten (cisteloides D.F. partim). Me- 

get nærstående til den foregående, men let adskilt 

fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker. 

Længde 4,5—5 mm. 

&: Fig. 44, h. 

Ce Fie, 46) be 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø). Haderslev, Nør- 

holm, Tepstrup, Århus, Lundby bakker, Løkken; 

Stengade Sø (Langeland), Odense, Sundby Storskov, 

Nykøbing F., Damhusmosen, Ermelunden, Hillerød. 

I muldvarpe- og musereder og -gange, især vistnok 

på noget fugtig bund. 

85, 1. 2—3 f. o. ændres ordene »i hvert fald er svagt« 

til: »er tydeligt«, og 1. 6 f. o. ændres ordene »ikke er« 

til: sidet: højesteser Svagte 
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86 erstattes punkt 13 (nigrita og morio) af følgende: 

13. Pronotum bredest i eller lidt foran midten, 

i bunden uden mikrochagrinering. 3: for- 

skinnebenene på indersiden ret stærkt 

buede (som V, p. 85, fig. 39, 3); penis, se 

BR OUT TE SB SØS TINSDSAÆ SS 8b. wésti. 

Pronotum bredest bag midten, i bunden 

med tværstribet mikrochagrinering..... 13a. 

13a. Formen meget langstrakt. Pronotum med 

stumpvinklede baghjørner, siderne foran 

baghjørnet og bagranden indenfor dette 

ikke indbuede. Følehornene som regel 

kun med 2 lyse rodled. J: forskinnebenene 

simple (V, p. 85, fig. 39, 4); penis, se fig. 

rr TE ER Te an ale Es 9. mårio. 

Formen lidt mindre langstrakt. Pronotum 

med skarpt retvinklede baghjørner, si- 

derne foran baghjørnet og bagranden in- 

denfor dette svagt indbuede. Følehornene 

hed mere end 2 lyse rodled sus, 240 13b. 

13b. Formen lidt bredere. Vingedækkerne lidt 

kortere tilspidsede. Pronotum bredest ret 

langt bag midten. Følehornenes endeled 

helt eller delvis lyst. Hannens forskinne- 

ben på indersiden ret stærkt buede (V, 

BER he! 390): penis,'se Tig) 47; b/-8; nigria. 

Formen lidt slankere. Vingedækkerne lidt 

længere tilspidsede. Pronotum bredest 

lidt kortere bag midten. Følehornenes 

endeled mørkt. Hannens forskinneben på 

indersiden kun ganske svagt buede; penis, 

Be REE DEG SOLE AS G Ba. dårni. 

92 efter 1. 6 f. o. jfr. p. 287-288 indføjes: 

Sa. C. døérni Reitter (nigriclavis Jeannel). Hannens 
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parringsorgan, der hos denne og de nærstående arter 

frembyder fortræffelige kendetegn, se fig. 47, d. 

Arten er nu fundet hos os: Haderslev (1 stk. ved 

Favrdal i musegange, 13/6 31). 

8b. C.wésti Krog: Keéndes fra /;de, nærstående ved 

de ovenfor i oversigten angivne kendemærker. Føle- 

hornene har' mindst 3 lyse rodled. og. lyst »endeled. 

ÅD LER 
Fig. 47. Catops g. Penisspidsen. a: fuliginosus; b: nigrita; c: westi; 

d: dorni; e: morio. 

Pronotum er stærkt hvælvet, ikke eller kun lidt smal- 

lere end vingedækkerne, siderne foran de skarpt ret- 

vinklede baghjørner svagt, men tydeligt indbuede. 

Længde 3—4 mm. 

åd: Forbenene øomtrerit "som :hos2'C nigra. "Bar 

lårene midt på indersiden med en ganske svag, stump- 

vinklet udvidelse. Parringsorganet, se fig. 47, c. 

Udbredt, omen ikke: almindelis 4J,Ø): 1 Nordsjæel- 

land hyppigere end nigrita. Især i muse- og muld- 

varpereder og -gange. 

92-93. C. grandicollis. Undertiden ved ådsel. 

93. C. chrysomeloides. Esbjerg og Fanø, ofte i antal 

især i okt.; Harpelunde. I svamp og ved ådsel. 

94, 1.6 f. n. Arten bør: benævnes subfiscus: Kelln, 

(alpinus Ganglb., Reitter, sinudtipes Krogerus). Als, 

Haderslevegnen, Skanderborg Dyrehave; Tåsinge, 

Svendborgegnen, Odense, Sundby Storskov. 
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95. C. neglectus. I Nordtyskland er arten taget på 

udlagt ådsel (småpattedyr og fugle), ost og også fundet 

ved menneskegødning og engang i meget stort antal 

ved et rådyrskind. 

96. C. kirbyi. Sundby Storskov (ved et grævlinge- 

ådsel, aug.), Højemøen (ved hareådsel, 4—6/7), Dyre- 

haven (ved egernådsel, aug.). 

99, 1.13 f. o. Artens navn er médius Rey (ruthénus 

auct.). Også i muldvarpereder. 

99, 1. 6 f. n. Arten bør benævnes subvillåsus Goeze. 

100, 1.10 f. o. læs: »variicornis«. 

102, 1.14 f. o. indføjes efter »fra oven«: »Følehorne- 

nes endeled noget smallere end det næstyderste led«., 

og 117443 indføjes: efter -sfra Joven«: »,: 1 modsat 

fald (rufescens) følehornenes endeled kun ubetydeligt 

smallere end det næstyderste led«. 

102, 1.16 f. n. tilføjes efter »dentipes«: »og dubio- 

sum«. 

103, 1. 7 f. o. rettes »yderste« til: »inderste«. 

106 efter 1. 3 f. n. indføjes: 

Vingedækkernes siderande er, undtagen bagtil, syn- 

lige fra oven, men arten adskilles fra C. dentipes og 

dubiosum ved lysere farve, bredere følehornsendeled, 

smallere krop, mindre stærkt tværbredt pronotum og 

de helt afvigende kønsmærker hos JF. 

107, 1. 4 f. o. indføjes efter »bortset fra«: »C. dubio- 

sum, C. rufescens og«. 

107,15 f51.til 108, 534:0; Den; her ;beskrevne 

form, der er at benævne C. dubiosum Ihssen, må be- 

tragtes som en særskilt art, hvilket bekræftes ved 

afvigende form af hannens parringsorgan. 

108. C. angulare. 8. følehornsled er oftest tydeligt 

(hos C. brunneum oftest kun ganske lidt eller næppe) 

smallere end 9. led. 
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108, 1. 8 f. n. rettes »yderste« til: »inderste«. 

128. Agyrtes bicolor. Råvad (3 stkr. sigtet under 

mos og plantedele ved en sten i kanten af et vandhul, 

12/4). 

131—132. Triarthron maerkeli. Estrup skov (2 stkr. 

25/9), Luknam ved Holte (6 stkr. 27/7—7/8), Dyre- 

haven (3 ;stkr..31/5-0g 3/Æ 

133, 1.1—4 f. o. erstattes af følgende: 

2. Følehornskøllen rødgul, endeleddet i det 

højeste lidt smallere end 10. led. Mindre, 
FR vane SSL BES VU St "LT 1 fe SER strigåsus. 

Følehornskøllen mørk, endeleddet betyde- 

ligt smallere end 10. led. Større, 1,8—-3mm. 3. 

3. Pronotum bredest langt bag midten, fortil 

meget stærkere" tilsmalnet''end bagtil: 

Vingedækkerne betydeligt mere end dob- 

belt så lange som pronotum. Kroppen 

Oles KORT see ik il athen slars 2. punctdtus. 

Pronotum bredest omkring eller noget bag 

midten, fortil kun noget smallere end bag- 

til. Vingedækkerne næppe dobbelt så 

lange som pronotum. Kroppens farve va- 

rierende fra rødgul til rødbrun. 3. multistriådtus. 

133. Hydnobius perrisi.… Fanø (aftenketset i antal 

i "klitterne 1.oktk 

133, 1. 6 f. n.—134, 1. 3 f. o. erstattes af følgende: 

å: Baglårene på indersiden foran spidsen med en 

kraftig tand, bagskinnebenene på indersiden i hele 

deres længde indbuede, stærkest fortil. Penisspidsen, 

se fig. 48, a. 

Sjælden. Esbjerg, Fanø, Hvorup, Dronninglund, 

aftenketset i sept.—okt. Den foretrækker antagelig 

sandbund, især klitter. 

134, efter 1. 3 f. 0. indføjes: 
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3. H. multistriåtus Gyll. Meget nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker samt ved, at de to næstsidste 

følehornsled er lidt mindre stærkt tværbrede, hovedet 

forholdsvis større, pronotum omtrent så bredt som 

(hos punctatus lidt smallere end) vingedækkerne og 

dets baghjørner ikke så stærkt afrundede, samt ved 

hannens kønsmærker. Længde 1,8—3 mm. 

SEA 
Fig. 48. Hydnobius åg. Penisspidsen. a: punctatus; b: multistriatus. 

åg: Baglårene på indersiden foran spidsen med en 

kraftig tand, bagskinnebenene på indersiden med 

dobbelt indbugtning, en stærkere fortil og en svagere 

bagtil. Penisspidsen mere spidsvinklet end hos punc- 

tatus (fig. 48, b). 

Sjælden. Århus; Maglemer skov, Møens klint, Stor- 

skoven ved Guldborg L., Vallø Dyrehave. Aftenket- 

set i tiden 15/6—14/8. Foretrækker antagelig mere 

frugtbar bund. 

141—142. Liodes cinnamomea. Formen oblonga, til 

hvilken de danske eksemplarer hører, er antagelig 

artsforskellig fra L. cinnamomea (der ikke er fundet 

hos os), idet hannens parringsorgan viser en tydelig 

forskel hos de 2 former (hos oblonga er penis slankere, 

set fra oven omtrent parallelsidet, ikke (som hos 

cinnamomea) tydeligt tilsmalnet mod spidsen og 

paramererne kun lidet (hos cinnamomea betydeligt) 

kortere end penis). 

142—143. L. ciliaris. Fanø (aftenketset i klitterne, 

Victor Hansen: Tillægsbind. 8 
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især i aug., men ret fåtalligt), Skallingen, Slette- 

strand. 

143. L. furva. Fanø (aftenketset i klitterne i antal, 

især i aug.—sept.); Jyderup skov i Odsherred. 

143—144. L. rugosa. Nagbøl skov, Estrup skov, 

Silkeborg Sønderskov, Svejbæk, Århus. Tidligste 
dato: 8/9. 

145—146. L. rubiginosa. På Fanø er arten aften- 

ketset i antal bag klitterne i aug.—sept. 

147, 1.15 f. o. indføjes efter »simpelt«: »eller ganske 

svagt stumpvinklet udvidet«. 

147. L. flavescens. 'Tørning, "Nagbøl: skov "(1--stk: 

26/9), Marselisborg skov (1 stk. 11/9), Høskov ved 

Århus (1 stk. 8/9); Rudeskov (1 stk. 1/9), Tisvilde. 

149—150. L. dubia og obesa. Som påvist af Andr. 

Strand fremviser hannens parringsorgan en tydelig 

forskel hos de to former, som derfor antagelig må 

betragtes som særskilte arter. Hos L. dubia er penis 

forholdsvis mindre, set fra siden smallere, set fra 

oven (eller neden) længere og stærkere tilspidset og 

paramererne længere og med længere spidsbørster, 

jfr. fig. 49. Kroppen er hos L. obesa ensfarvet lysere 

eller mørkere brunrød eller rødgul og følehornskøllen 

som regel ikke mørk, medens L. dubia ofte har mør- 

kere hoved, promotum og undertiden tillige »vinge- 

dækkesøm og som regel mørk følehornskølle. Den p. 

150, 1. 3 f. n. nævnte efterårsform henhører, som par- 

ringsorganet udviser, under obesa. 

152. L. nigrita. Arten er i nyere tid fundet adskil- 

lige steder i Syd- og Midtjylland ved aftenketsning 

på skovbund, især i sept. 

152-153.  L. litura. Ensfarvede «eksemplarer er 

fundne ved Haderslev, sorttegnede ved Herlufsholm, 

Strødam og Teglstrup hegn. Det p. 153, 1.15—22 f. 0. 
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omtalte eks. fra Hø skov har ved genitalundersøgelse 

vist sig at være et fra det normale noget afvigende 

stkisaf LL nigria, 

153—54. L. badia. Høvblege på Høje Møen, i antal 

ved planterødder på kridtbund. 

a b 

Fig. 49. Liodes g. Penis set fra neden (til venstre) og fra siden. 

a: dubia; b: obesa. 

154. L. parvula. I Sverige er arten fundet talrigt 

ved vintersigtning af mos omkring træstammer og 

engang i stort antal ved udlagt fiskeådsel på fugtig 

skovbund. ; 

156. Cyrtusa subtestacea. Næstved (1 stk. 29/7). 

»Engene« ved Svendborg (1 stk. ketset 22/9), Refshale 

ved Maribo (1 stk. 20/6). 

158. Anisotoma axillaris er nu fundet i Danmark: 

Esbjerg Nørreskov (talrig i slimsvampes sporangier på 

fyrrestubbe, sept.), Varde, skoven ved Molskroen; 

8g+ 
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Tisvilde hegn (nogle stkr. 11/6 under samme forhold 

som i Esbjerg Nørreskov). Aftenketset enkeltvis i sept. 

159. A.glabra. Hals Nørreskov (i frisk slimsvamp 

under egebark, 15/6). 

164, 1. 3 f. 0. indføjes efter »vingedækkerne«: »som 

regel«, og 1. 4 tilføjes: »Hoved og pronotum tydeligt 

mikrochagrinerede«. 

164, 1. 6 f. 0. tilføjes efter »sømstribe«: »Hoved og 

pronotum ikke mikrochaginerede« og »8« ændres til: 

»7a«, hvorefter der indføjes: 

7a. Vingedækkerne sorte med rød bageste 

aA: SER SSL RA, SERENE 6a. haemorrhåum. 

ViIngedækkerne ensarvede SS SR BEE 8. 

165, 1. 11 f. o. ændres »sphaerulum«, til: »rotundå- 

lum«, og 1.17 f. o. ændres »rotundatum« til: »pseudo- 

rotundåtum«. 

166, 1.17 f. o. udgår ordene »hoved og«. 

166, 1.7 f.n. indføjes efter »den«: »fint mikro- 

chagrinerede,«. 

167, 1. 3 f. o. indføjes efter »ved«: »mikrochagrineret 

hoved og pronotum og som regel ved«. 

167 efter 1.14 f. o. indføjes: 

6a. A. haemorrhåum Er. Sort, pronotums rande ly- 

sere, vingedækkernes bageste halvdel rød, følehorn og 

ben brunrøde, de 3 yderste følehornsled oftest mørkere. 

Mundskjoldets forrand afstudset. Følehornenes 3. led 

højst 1'/, gang så langt som 2. Pronotum og vinge- 

dækkerne tydeligt, ret fint og tæt punkterede, de sid- 

stes sømstribe ikke nående helt frem til midten. 

Længde 1,8—2,2 mm. 

Q: Fodleddenes antal 4, 4, 4. 

Hidtil kun fundet på Bornholm: 2 stkr. ved Snoge- 

bæk under mos på sandbund i fyrreskov og 1 stk. ved 

Ålhammer i løv under ellebuske tæt ovenfor hjælme- 
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vegetationen. I Tyskland er arten bl. a. fundet under 

henrådnende fyrreris og aftenketset enkeltvis langs 

skovbryn i aug.—sept. 

168, 1.15 f. n. Arten bør benævnes A. rotundåtum 

Gyll. (nec Ganglb., Reitter, sphaerulum Reitter, reitteri 

Ganglb.) 

Tig. 50. <f e 

Sr 

Fig. 51. 20745 
brurmrttpes 

Fig. 50 og 51. Orthoperus. Fig. 50: Højre forskinneben af O. brun- 

nipes. Fig. 51: Højre følehorn. 

168, sidste linie læs: og A. pseudorotundåtum Palm 

(rotundåtum Ganglb., Reitt., nec Gyll.). 

171, 1.16 f. n. »minutus« ændres til: »boreålis«. 

171, 1. 6 f. n. »minåtus Sturm« ændres til: »boreålis 

Strand« (punctulum Har. Lindb., nec Beck). C. borealis 

adskilles fra C. minutus ved fin mikrochagrinering på 

pronotum og vingedækker og meget kortere behåring 

på bugen. 

176. Orthoperus. 

Hannen er kendelig ved stærkt indadkrummede 

forskinneben (fig. 50). 

176, 1. 6 f. n.—177, 1.16 f. o. erstattes af følgende: 
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Oversigt over arterne. 

Følehornenes .2.led . meget. bredt; kun-ea: 

1/, gang længere end bredt, med meget 

stærkt rundet yderside (fig. 51). Brun eller 

brungul, følehornene som regel ensfarvet 

gule. Vingedækkernes punktur yderst fin 

og utydelig. Længde 0,75—1,05 mm. 2. atåmus. 

Følehornenes 2. led smallere, mindst dob- 

belt så langt som bredt, ydersiden mindre 

stærkt rundet: (som fig. 5L:til højre). Sort 

eier SOLD 5 AS 0 see RER 2. 

Mimdre 650 TT me LESS 4. nigréscens. 

større: (ESS mare 3 ar US se SEER 3 

Oversiden med tværbølgeliniet eller tvær- 

masket mikroskulptur, vingedækkernes 

punktur tydelig, fra de enkelte punkter 

udgår ingen ridser; Større;s1—1,2 mr ENE 

Oversiden med omtrent isodiametrisk net- 

masket mikroskulptur. Mindre, 0,85— 

TSK AS SEAN aen SS MRS SEERE RES SØE ES SER 

Vingedækkerne næppe synligt, yderst kort, 

behårede. Følehornskøllen som regel ikke 

MØRK ere LA Rs od ae NE EL punctåtus. 

Vingedækkerne med spredt, yderst fin be- 

håring. Følehornskøllen som regel mør- 

KER: ? og b185 4 aA at HE punctulåtus. 

Pronotum med smalt gule siderande. Vinge- 

dækkernes punktur, bortset fra det for- 

reste parti indenfor skuldrene hen mod 

scutellum, yderst fin. Benene” gule eller 

Pole 5 033 sg S/E Krat EAN KER 3. improvisus. 

Pronotums siderande som regel ikke lysere. 

Vingedækkernes punktur kraftigere, fra 

de enkelte punkter udgår til hver side en 

SDR | 
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fin, skråt fremefter rettet rids. Benene 

brungule, skinnebenene ofte noget mør- 

kemo spidsen mL I rn . kb. brunnipes: 

1.40, brinnipes Gyll. Sort. eller; brunsort,; følehorn 

og ben brungule, følehornskøllen og skinnebenenes 

spidsparti som regel mørkere. Pronotums sider og 

vingedækkerne oftest ikke væsentligt lysere. Længde 

0,85—1,05 mm. 

åg: Penisspidsen på hver side med 3 eller 4 udstå- 

ende, fine børster. 

Temmelig almindelig (J, Ø). I henrådnende plante- 

dele i løv, ved svamp og i gamle stubbe; ofte på 

strandbredder under tang og ved planterødder. 

2. O. atømus Gyll. Let kendelig ved de i oversigten 

anførte kendemærker. Brun eller brungul, følehorn og 

ben gule, følehornskøllen som regel ikke mørkere. 

Længde 0,75—1,05 mm. 

g&: Penisspidsen uden børster. 

Temmelig almindelig (J, Ø). I henrådnende plante- 

dele, i løv, ved svampe og i gamle stubbe; undertiden 

talrig i stråtage. 

3. 70. improvisus. Bruce. Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved kroppens sorte eller 

brunsorte farve med smalt gule siderande på prono- 

tum, den mørke følehornskølle, og den tydeligere 

punktur fortil på vingedækkerne, jfr. om hannen 

nedenfor. Længde 0,95—1,05 mm. | 

åg: Penisspidsen på hver side med 4—5 udstående, 

fine børster, lidt kortere end hos O. brunnipes. 

Af denne art, der muligvis har været overset, fore- 

ligger kun et enkelt dansk stk. fra København. Arten 

er i udlandet fundet i hule ege og elme, i trøsket 
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birke- og bøgeved, på træsvamp (f. eks. Polyporus 

sulphureus), ved træsaft på eg, i granbark og gran- 

kogler og i hø i lader. I Nordtyskland er den navnlig 

fundet talrigt under svampet nåletræsbark, i svam- 

pet løv og i grannålebunker. 

4. O. nigréscens Steph. Kendelig ved den ringe stør- 

relse. Sort eller sortbrun, mindre blank end de fore- 

gående på grund af stærkere mikrochagrinering, føle- 

horn og ben gullige, følehornskøllen som regel mørkere. 

Vingedækkernes punktur meget fin, lidet dyb og 

noget udvisket. Længde 0,65—0,7 mm. 

å&: Forskinnebenenes indkrumning noget svagere 

end hos de foregående. Penisspidsen uden børster. 

Sjælden, men måske overset. Sundby Storskov, 

Keld skov, Svenstrup Dyrehave ved "Borup st., 

Knabstrup Havepark. De tre førstnævnte steder ned- 

banket i antal af udgåede grene på gamle ege, 3/7— 

19/7, sidstnævnte sted i antal i svamp på bøg. 

[O. punctåtus Wank. og O. punctulåtus Reitter ad- 

skilles fra de foregående ved den tværbølgeliniede eller 

tværmaskede mikroskulptur og betydeligere størrelse. 

Fra O. brunnipes afviger de yderligere ved, at vinge- 

dækkernes punkter mangler ridser og fra O. atomus 

og improvisus ved stærkere vingedækkepunktur. Ind- 

byrdes adskilles arterne ved de i oversigten nævnte 

kendemærker. Da hannens parringsorgan er ens hos 

de to former og de. adskillende kendemærker” meget 

vage, er de antagelig ikke artsforskellige. Længde 1— 

1,2 mm: 

å&: Penisspidsen uden børster. 

Arterne: er fundet bl. å. i Sydnorge og i Sverige, 

O. punctulatus så sydligt som Blekinge. O. punctatus 
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er fundet under gran- og birkebark, i elle-, birke- og 

aspeved og i træsvamp, f. eks. på undersiden af birke- 

svamp. O. punctulatus er fundet under birkebark, i 

grannålebunker og i gammelt savsmuld.] 

180, 1.12 f. n. indføjes efter »(fig. 76)«: 9. og 10. føle- 

hornsled simple«, bet hin) tilføjer, rmodsat 

fald (Ptiliolum schwarzi) er 9. og 10. følehornsled fortil 

halsformet forlængede«. 

180, 1. 3 f. n. ændres »6« til: »5a«, og derefter ind- 

føjes: 

5a. Oversiden rødgul, uden mikrochagrinering, 

blank.:Pronotum (hos; vor art) på hver 

side med en kraftig længdefure, men uden 

ILL L DSE S Kia »RRENE SAR S SNARERE ØRER 2a. Micridium. 

Oversiden sort eller brunlig, mikrochagrine- 

ret. Pronotum enten med midtfure?) eller 

BER SEER Sa SES i eN SSG 6. 

181, 1. 4 f. o. indføjes efter »skarpe«: «(undtagen hos 

Ptiliolum schwarzi)«. 

182, 1. 2—1 f. n. ændres ordene »omtrent . .. og« til: 

»et stykke indenfor«. | 

183, 1.1 f. n. ændres »4« til: »2 yderste« og efter 

»små« tilføjes: »de 2 inderste lidt større«. 

184, 1. 5 f. 0. tilføjes: Esbjerg Strandskov, Nørholm 

skov (5 stkr. i grævlingegange), Estrup skov (1 stk. 

i en rævegang), Haderslev (1 stk. i rævegang), Byg- 

holm (i antal i muldvarpereder, dannede af løv, marts). 

184. Ptenidium turgidum. Tranekær, Rådmands- 

haven ved Næstved. 

184. Pt. intermedium. Bygholm (i antal i muld- 

varpereder, dannede af løv på meget fugtig bund, 

marts-april); Lyngby mose. 

188, 1.2 f. 0. tilføjes efter »3. exaratum«: »og 3 a. 

horidni.« 
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188. Ptilium affine. Damhusmosen, Sundby Stor- 

skov, begge steder sigtet af løv og planterester på 

meget fugtig bund, marts, april, aug. 

189 efter 1. 3 f. o. indføjes: 

3a.… Pt..horiønt "Røssk,; Meget "nærstående.! ti PR 

exaratum, men adskilt fra den ved lidt ringere stør- 

relse, lidt smallere vingedækker, lidt stærkere tvær- 

bredt pronotum med knapt så stærkt kornet skulptur 

og endnu svagere sidefurer. Hannen er let kendelig 

ved, at bagbrystets bagrand i midten har en lang, 

smal, lidt skeformet, bagudrettet forlængelse (fig. 52); 

hos exaratum mangler bagbrystet denne forlængelse, 

Fig. 52. Ptilium horioni 3. Bagben og bug. 

men er langt behåret. Længde 0,75 mm (exaratum 

0,83 mm). 

Af denne art foreligger kun 2 stkr. fra Dyrehaven 

(sigtet af hjorte- og hestegødning, juli og aug.). An- 

tagelig har ;arten været overset. "Den er i Tyskland 

fundet i duegødning og kompost. 

189. Pt. modestum. Dyrehaven, i antal i en hul el 

ifugleredestol,;ydee: 

189 efter 1. 8 f. n. indføjes: 

2a. Mieridium: Motsech: 

Nærbeslægtet med . Ptilium, men adskilt fra. den 

ved, at oversiden er blank, uden mikrochagrinering, 

simpelt punkteret, de mellemste følehornsled ikke ind- 
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snørede ved roden, mellemhofterne noget bredere ad- 

skilt og pygidiums bagrand forsynet med en stump 

midttand. Pronotum bagtil tilsmalnet, med skarpe 

baghjørner, uden midtfure, men (hos vor art) med 

en kraftig, fortil forkortet længdefure på hver side. 

jÉ 

Fig. 53. Ptiliolum schwarzi. Forkrop. 

1. M. halidayi Matth. Aflang, blankt rødgul. Hoved 

og pronotum med spredt, grov punktur, på pronotum 

med iblandede fine punkter. Pronotum ca. ”/. gang 

bredere end langt. Vingedækkerne ret fint, lidet tæt 

punkterede. 0,54—0,6 mm. 

Meget sjælden. Dyrehaven (i antal i trøsket ved un 

der barken af en væltet ellestamme, 16/5), Bognæs. 

I. udlandet ser: arten "fundet i hyvidfrønnet egeved, i 

rødmuldet svampet egeved sammen med Dorcatoma 

og Mycetophagus piceus, og i mørt ved af en fyrrestub. 

191. Euryptilium marginatum er nu fundet i Dan- 

mark: Estrup skov, Endrupholm (i antal ved fugle- 

ådsler); Furesøparken (i kompost under graner), 

Jægerspris Nordskov (ved ræveådsel). Juni-sept, 
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192, 1.1—13 f. o. erstattes af følgende: 

Vingedækkernes- skuldre uden tand 100 

2. Pronotums baghjørner fuldstændigt afrun- 

aeg 

(ek (g») ef (q2) QW 

Pronotums sider kort indbuede foran bag- 

hjørnerne, disse derfor skarpt retvinklede 

His ST) se Is one er tas DE 

Fig. 54. Fig::55; Fig. 56. 

Fig. 54—56. Ptiliolum gg. Venstre bagben. Fig. 54: spencei; fig. 55: 

fuscum; fig. 56: lederi. 

3. Mindre, 0,6—0,64 mm. Pronotum ca. !/, gang 

bredere end langt; rett'spredt konmiet: 

Vingedækkerne fint og lidet tæt kornede. 

Oversidens behåring ret lang, ikke helt 

nedliggende, på pronotums sider ragende 

ud over siderandene, bagtil på vingedæk- 

kerne skråt bagud og indad rettet. Z: fig. 

1 SRLRGSE 1 SE ONES RDRE LENE BEREDT BES 3, 'spéneei: 

Større, 0,7—0,8 mm. Pronotum ca. ”/, bredere 

end langt, tæt kornet. Vingedækkerne 

kraftigere og ret tæt kornede. Oversidens 
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behåring ret kort, nedliggende, på prono- 

tums sider kun ganske kort eller næppe 

ragende ud over siderandene, bagtil på 

vingedækkerne omtrent lige bagud rettet. 4. 

4. Større, 0,8 mm. Pronotum bredest lidt foran 

FRR Se 30 SENER SDLE io 2a. léderi. 

Fig. 57. Fig. 58. Fig. 59. 

Fig. 57—59. Ptiliolum ?. Spermatheca. Fig. 57: spencei; fig. 58: 

fuscum; fig. 59: lederi. 

Mindre, 0,7 mm. Pronotum bredest lidt bag 

midte 0065/55 0 ve 583 0: 2. fuscum. 

5. Hovedet mat, kraftigt mikrochagrineret, 

næppe kornet. Større, 0,7 mm... 4.-sehwårzi. 

Hovedet noget blankt, svagt mikrochagri- 

neret Plævtvogs kraftigt kornet; Mindre, 

Be REE TE SED NOS SIS, wiisthoffi. 

192, Il. 2—1 f. n. erstattes af følgende: 

å: Bugen bagtil med en stor, rund, ret dyb grube. 

Bagbenenes trochantere lange og smalle, med konkav 

inderside og i spidsen med et smalt børsteknippe 

(fe 53). 

2: Spermatheca se fig. 58. 

193, efter 1. 3 f. o. indføjes: 

2a. Pt. léderi Flach. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved betydeligere størrelse, bredere 

krop og afvigende kønskarakterer. Længde 0,8 mm. 
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gå: Bugen' bagtil med en stor; rund, ret dyb grube. 

Bagbenenes trochanter tilsmalnede mod roden, uden 

børster, baglårene på indersiden ved roden med et 

bredt børsteknippe og, hvor dette ender, med en svag 

stumpvinklet udvidelse (fig. 56). 

2: Spermatheca se fig. 59. 

Meget sjælden. Dyrehaven (i hjorte- og hestegød- 

ning på halvskygget skovbund, undertiden i selskab 

med Pt. fuscum, juli—sept.), Svenstrup ved Borup st. 

193, I. 4 f. 0. »den foregående« ændres til: »Pt. fu- 

scum«, og 1.11—14 f. 0. erstattes af følgende: 

å: Bugen bagtil med en rund grube. Bagbenenes 

trochantere simple, på indersiden med et enkelt langt 

børstehår (fig. 54). 

2: Spermatheca se fig. 57. 

193, efter 1.17 f. o. indføjes følgende: 

4. Pl.schwårzi Flach. Let kendelig ira vore andre 

arter ved pronotums baghjørners form (fig. 53). Brun- 

sort, vingedækkerne brunlige, følehorn og ben brun- 

gule. 'Pronotum" ca./'?/,” bredere end slangt;vtæt og 

meget: kraftigt 'kornet,' kraftigere end! hos "de fore 

gående, i udskæringen foran baghjørnerne rager nogle 

ret lange, lyse randhår bagud. Vingedækkerne ret tæt 

og ret kraftigt kornede. Længde 0,7 mm. 

gå: Baglårene omtrent som hos På. lederi. 

Sjælden. Endrupholm (ved fugleådsler); Frejlev 

(ved hønsegødning i skovbryn), Dyrehaven (ved egern- 

ådsler), Furesøparken (i kompost under graner). Juli— 

sept. 

[Pt. wisthoffi Rossk. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra -«<den ved de i…oversigten 

nævnte kendemærker samt ved endnu stærkere kornet 

pronotum og afvigende parringsorganer hos 3 og 2. 

Længde 0,6 mm. 
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Arten er fundet ved. Håsleholm 1 Sverige (i have- 

kompost) og ved Aachen (på skovbund i udlagt due- 

gødning i selskab med Pf. schwarzi og Euryptilium 

marginatum). Dens forekomst hos os er ret sandsynlig. ] 

194. Actidium boudieri. Enkeltvis i Malmmosen 

ved Holte og i Dyrehaven på mosebund. 

194-195. Microptilium. 

Den danske art er M. palustre Kuntzen, som ad- 

skilles fra den yderst nærstående M. pulchellum ved 

mørkere farve, mere hvidlig behåring, noget stærkere 

hvælvet krop og blankere overside. Navnlig er prono- 

tum stærkere hvælvet-på tværs, siderne derfor stær- 

kere nedbøjede, midtpartiet ikke så fladt, og dettes 

kornede skulptur ikke så kraftig. 

Arten lever på meget fugtig bund i planterester 

og mos. Foruden det gamle fund fra 1877 foreligger 

nu et nyt fund: sigtet i antal af planterester og mos 

i en meget fugtig, overskygget grøft i Fuglsang park 

på. Lolland, juli 1957. 

ME pilehellan er antagelig en; sydligere art, hvis 

forekomst hos os ikke er særlig sandsynlig. 

196, 1.11 f. o. efter »1« tilføjes: »denticollis og«. 

196. Pt. testacea bør opføres i parentes uden num- 

mer, def arten ikke er fundet, men muligvis. vil 

kunne træffes hos os. Vor som testacea betegnede art er: 

rr Adenkeolis Farm: "Den "står feslacea yderst 

nær, men adskilles fra den ved lidt mindre bredt 

hoved, lidt mindre stærkt tværbredt pronotum med 

knapt så stærkt rundede sider og næppe antydede 

længdeindtryk og lidt kortere vingedækker med lidt 

stærkere rundede sider. Længde 0;8:mm. 

199. Smicrus filicornis. Dyrehaven (i kompostbun- 

ker ved dyrehusene), Malmmosen i planterester i fugtig 

grøft, maj—juni, okt. 



60. Zhoracica 

61. afomrarig 

65. øntermedia 

66. fascicul/arisS 67. rugqulosa 
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69. par Va 

«gl 

SD Eg 
- 73. brevipen- 74. JeriCcar?s 

red platonof fi ri5 

Fig. 60—74. Acrotrichis ?. Spermatheca (alle figurer i samme 

forstørrelse, tegnede efter fotografier tagne af E. Sundt). 

199-200. Baebcrara variolåsa Muls. (litorålis Thoms). 

er nu fundet i Danmark: Dyrehaven (i antal i heste- 

gødning, udlagt på halvskygget, tyndt græsklædt skov- 

bund, aug.—sept.). 

200. Slægten Acrotrichis. 

Undersøgelser af genitalorganerne, foretagne i nyere 

tid af P. Rosskothen og senere forfattere, har kastet 

nyt lys over artsproblemerne i denne slægt, der er en 

af de allervanskeligste billeslægter på grund af arternes 

store indbyrdes lighed, og fordi de ydre karakterer, 

Victor Hansen: Tillægsbind. 9 
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som er anvendelige, for en stor del er så stærkt vari- 

erende hos samme art. Det er især hunnens organ, 

spermathecaen (fig. 60—74), der har vist sig at frem- 

byde værdifulde karakterer for adskillige arters ved- 

kommende, medens hannens organ (fig. 75—82), hos de 

fleste arter, f. eks. A. atomaria (fig. 77) er ensartet 

GO CD) CA 
75 grandicollis 76. montandoni… 77.atomaria 78. norvegica 

Jogger 
79 brevipennis 80. longicornis 81. sericans : 

82. dispar 

Fig. 75—82. Acrotrichis g. Penis. 

bygget og kun viser udprægede karakter hos et mindre 

antal arter, af hvilke flere i forvejen er kendelige ved 

ydre skelnemærker (A. grandicollis, montandoni, brevi- 

pennis og longicornis). Blandt vore arter er det kun 

AÅ. norvegica, hvor penisformen har afgørende betyd- 

ning for bestemmelsen. 

Resultatet. af disse nyere undersøgelser er med hen- 

blik på vor fauna i hovedsagen følgende: 

For de af Flach, Ganglbauer og Reitter anerkendte 

11 arter, der også er omtalt i D. F., er artsberettigelsen 

med sikkerhed fastslået alene med undtagelse af A. 

suffocata, der helt udgår. Ligeledes står artsberettigel- 

sen af den i D.F. udskilte A. longicornis Matth. 

(Rossk.) fast. Hertil kommer et antal nye arter (især 

A. silvatica, parva, arnoldi, norvegica og platonoffi), 
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for hvis artsberettigelse spermathecaen (hos A. nor- 

vegica tillige penis) afgiver sikre, udprægede og kon- 

stante karakterer. Yderligere kommer et par arter 

(A. lucidula og rugulosa) til, udskilt ved ydre kende- 

tegn. Tilbage står især formerne omkring A. fascicu- 

laris, hvor artsadskillelsen stadig volder stort besvær, 

idet disse former varierer stærkt med hensyn både 

til ydre karakterer og til spermatheca og mangler 

udprægede kendetegn på penis. Også med hensyn til 

formerne omkring A. sericans hersker der endnu usik- 

kerhed. 

Hos A. brevipennis og longicornis er hannen let 

kendelig fra hunnen ved stærkt udvidede forfødder 

og -skinneben. Hos de andre arter frembyder hannen 

derimod desværre ikke let iagttagelige sekundære 

kønsmærker. Dog er hannerne ofte lidt smallere end 

hunnerne, og hos nogle arter er hannens vingedækker 

tydeligere tilsmalnede bagud end hunnens. 

Af vore arter lader A. grandicollis, montandoni og 

chevrolati sig sikkert bestemme ved ydre kendetegn, 

og det samme gælder hannerne af A. brevipennis og 

longicornis. 

Da genitalorganerne som ovenfor nævnt langtfra i 

alle tilfælde giver sikre karakterer for bestemmelsen 

af begge køn, er nedenstående oversigt i første række 

opbygget på ydre karakterer. Da disse imidlertid som 

nævnt er stærkt varierende hos adskillige arter, kan 

oversigten — bortset fra de 3 ovennævnte, let kendelige 

arter — kun forventes at føre et sikkert resultat for 

normale eksemplarer. I oversigten er foruden de i 

Danmark hidtil konstaterede arter medtaget 4 arter 

(A. lucidula, parva, arnoldi og platonoffi), medens en 

enkelt ubeskrevet art er omtalt p. 144, men ikke 

medtaget i oversigten. 

gr 
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Arterne findes, ofte i stort individtal, i henrådnende 

plantedele og gødning, ved ådsel, svamp og træsaft, 

i løv og mos. Nogle arter foretrækker fugtig bund. 

Med hensyn til tegningerne af spermatheca (fig. 

60—74) bemærkes, at dette organ navnlig i fascicularis- 

gruppen indenfor de enkelte arter (former) kan va- 

riere betydeligt i detaillerne. Ved sammenligning af 

en udpræpareret spermatheca med tegningerne må 

den afgørende vægt derfor lægges på, om organet i det 

væsentlige svarer til den pågældende tegning, medens 

det ikke kan forventes, at f. eks. spermatheca af et 

fascicularis-eksemplar i alle enkeltheder skal stemme 

overens med den afbildede fascicularis-spermatheca. 

Ved bearbejdelsen af slægten har den norske 

coleopterolog Eivind Sundt, der i flere år har arbejdet 

med slægten, ydet mig værdifuld hjælp, dels ved at 

meddele oplysninger om arternes karakterer, variabi- 

litet, udbredelse og levevis, dels ved at stille fotogra- 

fier til rådighed ved udarbejdelse af tegninger. 

Oversigt over arterne. 

1. Kroppen på hver side med 3 udstående, 

sorte børster, 1 på pronotum, 2 på vinge- 

dækkerne (V, p. 204, fig. 83). Oversiden 

med mørkt metalskær. Længde 0,75— 

HA I, STS KUSINE KTAS R 1. grandicdllis. 

Kroppen uden udstående sidebørster..... vs 

2. Forskinnebenene på indersiden mod spidsen 

med 5—7 børster. Pronotums sider bagtil 

svagt indbuede (fig. 87), baghjørnerne der- 

for meget spidse. Kroppen ret parallel- 

sidet. Oversiden blank, pronotum meget 

spredt netridset og kornet. Længde 0,62— 

DS JEF AN i 2 11; FREREERENE RER EEN FE ORE 2. montandåni. 
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Forskinnebenene på indersiden mod spidsen 

kun med 3 børster. Pronotums sider ikke 

BEES BIS IRSKE rr rate ek 3, 

3. Meget lille, 0,5—0,55 mm, hele oversiden på- 

faldende blank. Pronotum ikke tydeligt 

|: 
Fig. 83—84. Følehorn af Acrotrichis intermedia (83) og sericans (84). 

Fig. 85—87. Pronotums højre siderand hos A. intermedia (85), 

fratercula (86) og montandoni (87), set fra oven og lidt skråt ud- 

vendig fra. 

83 

bredere end vingedækkerne, meget svagt 

netridset og kornet, med tydeligt, men 

kun kort bagudtrukne baghjørner. Krop- 

pen ret parallelsidet. Følehornene mørke, 

de mellemste led c. 2!/, gang så lange som 

HEHE SS Rim sti ds serene os bu 3. chevroldti. 

Betydeligt større, 0,65—1,2 mm, i modsat 

fald oversiden ikke påfaldende blank... 4. 

4. Pronotums baghjørner stærkt eller ret 

stærkt bagudtrukne (fig. 85, 86 og 88—90). 

Pronotum ofte bredere end vingedæk- 

kerne og med foran baghjørnerne udvi- 

dede sider. Vingedækkerne ofte tilsmal- 
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nede bagud. Gennemgående større arter, 

0,65—1,2 mm (A. brevipennis dog kun 0,6— 

Pronotums baghjørner kun meget kort bag- 

udtrukne (fig. 91). Pronotum ikke bredere 

end vingedækkerne, siderne foran bag- 

hjørnerne næppe eller kun meget svagt 

udvidede. Vingedækkerne ikke tilsmal- 

nede bagud. De mellemste følehornsled 

2—3 gange så lange som brede. Små arter, 

LE re) AE Ge i 1 > BORNEO så ER SSR SA ENDE REE JS Kes 19. 

5. Pronotum blankt eller ret blankt, i midten 

i det højeste svagt netridset og kun spredt 

eller ret spredt kornet, bredere end vinge- 

dækkerne, disse (bortset fra A. fratercula) 

tydeligt tilsmalnede bagud. De mellemste 

følehornsled c. 3—3!/, gang så lange som 

bredt. Længde V,05- Fre 1 FEET SS 6. 

Pronotum mattere, tydeligt netridset og 

tættere kork MEV SAS ASE SEE 9, 

6. Vingedækkerne tydeligt kortere end tilsam- 

men brede. Pronotum meget blankt, me- 

get spredt kornet og næppe netridset, 

siderne foran baghjørnerne stærkt rundet 

udvidede. 1. og 2. følehornsled brunsorte!). 

Oversiden påfaldende dybt sort. Længde 

0,8—1 mm. 2: spermatheca (fig. 62) af lig- 

nende form som hos A. fascicularis... lucidula. 

Vingedækkerne ikke tydeligt kortere end 

tilsammen brede. 1. og 2. følehornsled 

7... Pronotum lidet stærkt hvælvet, foran bag- 

1) Dette gælder norske og svenske eksemplarer, medens mellem- 
europæiske stykker har lysere følehorn. 
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hjørnerne kun svagt udvidet, siderne bag- 

til omtrent rette. Scutellum c. dobbelt så 

tæt kornet som vingedækkerne. Længde 

0,65—0,8 mm. 2: spermatheca (fig. 60) 

BE Be BREE] 545 FS LV SIDA 147 52 4. thoråcica. 

Pronotum stærkt hvælvet, foran baghjør- 

nerne stærkere udvidet, siderne bagtil 

rundede (fig. 86 og 88). Scutellum kun 

noget tættere kornet end vingedækkerne. 

Længde 0,7—1 mm. 2: spermatheca (fig. 

61, 63 og 64) betydeligt større og krafti- 

seremmere kompliceret DYBET 220 205 8. 

Pronotum blankt, i midten spredt kornet og 

kun meget svagt netridset, siderne foran 

baghjørnerne rundet-udvidede;  vinge- 

dækkerne bagud tydeligt tilsmalnede (fig. 

88). Mindre, 0,7—0,85 mm. 29: sperma- 

theca, se fig. 61; slangens basalparti og 

hale ret tynd, halen omtrent af ensartet 

RESET DET i RENTE SER al. 5. atomåria. 

Pronotum temmelig blankt, i midten noget 

tættere kornet og tydeligt, fint netridset. 

ere UR rom 506, SM 52 los "SIE, 11. 

Større, gennemgående noget bredere arter, 

0,8—1,2 mm. Pronotum ofte tydeligt bre- 

dere end vingedækkerne, siderne foran 

baghjørnerne tydeligt udvidede. 9: sper- 

matheca kompliceret bygget (fig. 63—67). 10. 

Mindre, gennemgående noget smallere arter, 

0,6—0,75 mm. Pronotum ikke eller kun 

meget lidt bredere end vingedækkerne, 

siderne (undtagen hos A. silvatica) foran 

baghjørnerne svagere udvidede. Vinge- 

dækkerne ikke tilsmalnede bagud. 2: sper- 
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10; 

vi 

22 

13. 

14. 

matheca helt afvigende, oftest mere en- 

kelt;byøget (48735 LFS KON EEDTET 14. 

Pronotum lidet mat, temmelig spredt kornet 

og ret fint netridset. Længde 0,8—1 mm.. 11. 

Pronotum ret mat, tættere kornet og kraf- 

ties NERE DSA TORA ERE i. 

Pronotums sider foran baghjørnerne meget 

stærkt, oftest noget vinkelformet, udvi- 

dede (fig. 86). Vingedækkerne ikke eller 

kun meget svagt tilsmalnede bagud. 9: 

spermathecay 'selhenGAryE 1130 7. fratércula. 

Pronotums sider foran baghjørnerne mindre 

stærkt, rundet udvidede. Vingedækkerne 

bagud tydeligt tilsmalnede. 1. og 2. føle- 

hornsled rødgule. 9: spermatheca, se 

åd (ØR 75 BEBEL E FE ESSDGENE ht ILSE SHE SALES DT 6. species. 

Større, 0,9—1,2 mm. Følehornene rødgule, 

ofte lidt mørkere mod spidsen, de mellem- 

ste led 3—4 gange så lange som brede (fig. 

83). 9: spermatheca påfaldende stor og 

kraftig og derved stærkt afvigende fra 

alle vore andre arters, slangens krummede 

hale kort, "se fa, 65 SÆR 8. intermédia. 

Mindre, 0,8—0,9 mm. Følehornene brunlige, 

de mellemste led 2—3 gange så lange som 

brede. 2: spermatheca mindre og ikke nær 

så kraftig; slangens krummede hale langt 

udtrukket (as 66: or) SE seg, 13. 

Hovedet som regel ret blankt og kun svagt 

og utydeligt netridset og kornet. 29: sper- 

bheca, sehr 60 SPIRER 9. fasciculåris. 

Hovedet ret mat, ret kraftigt netridset og 

kornet. 2: spermatheca, se fig. 67. 10. ruguldsa. 

Mindre, 0,6—0,7 mm. Z: forfødderne stærkt 

udvidede (V, p. 202, fig. 82). 9: sperma- 
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theca (fig. 73) med spiralformet slange. 

13. brevipénnis. 

Større, 0,65—0,75 mm. : forfødderne simple. 15. 

Pronotums sider foran baghjørnerne ret 

stærkt, noget vinkelformet udvidede, 

midtpartiet som regel meget finere kornet 

end sidepartierne. Hovedet ret blankt, 

kun meget svagt kornet og netridset. 2: 

spermatheca, se: 1ig. 6825 0 11,.silvdåtica. 

Pronotums sider foran baghjørnerne næppe 

eller svagere rundet udvidede, midtpar- 

tiet ikke påfaldende finere kornet end 

SMEDEDE 0 gs rare bib he aske 16. 

Vingedækkerne med blådugget, iriserende, 

Catops-agtigt skær. 29: spermatheca, se 

Arsene sad meer oven platonodffi. 

Vingedækkerne uden sådant skær....... Bee så 

Hovedet som regel ret mat, kraftigt kornet 

og netridset. 2: spermatheca, se fig. 69.. pårva. 

Hovedet ret blankt, kun svagt kornet og 

EEN re ER ae RER 18. 

å: Penis tilspidset (fig. 78). 92: spermatheca, 

BE 8 DR ENE RR Me ER 12. norvégica. 

åg: Penis afrundet (omtrent som fig. 77). 2: 

spermatheca (fig. 70) helt afvigende for- 

met og meget Karakteristisk 20222 arnåldi. 

Vingedækkerne svagt udvidede bag midten 

og her lidt bredere end pronotum, dette 

ret mat, med grov netridsning, der delvis 

flyder sammen med kornene. Oversiden 

som regel med svagt, bronzeagtig metal- 

skær. Z: penis” spidsparti i midten med 

en spids (fig. 82). Mindre, 0,6—0,7 mm. 

Følehernene. brungule 3 30 0 as 17. dispar: 

Vingedækkerne ikke udvidede bag midten, 
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20. 

21. 

ikke tydeligt bredere end pronotum. 

Oversiden som regel uden metalskær. 

Større, 0/65-0,75 mm EAD vers SØ SR 2: 

Pronotum mat, med meget grov netrids- 

ning, der flyder sammen med kornene. 

Følehornene brungule. då: forfødderne 

stærkt udvidede. Penis” spidsparti tve- 

spidse Hk. 80) "IDI SRP SE 14. longicérnis. 

Pronotum med mindre kraftig netridsning 

og tydelige korn. Z: forfødderne simple. 

Penis” spidsparti ikke tvespidset (fig. 81). 21. 

Hoved og pronotum lidt blankere, lidt finere 

netridset og lidt mere spredt kornet. Føle- 

hornene lidt slankere, de mellemste led ikke 

så udpræget krukkeformede... 15. picicérnis. 

Hoved og pronotum lidt mattere, lidt kraf- 

tigere netridset og lidt tættere kornet. 

Følehornene lidt kraftigere, med udpræget 

krukkeformede mellemste led (fig. 84). 

16;-5ricans; 

1. artsgruppe. 

Herunder henføres A. grandicollis og montandoni, 

der står hinanden nær ved, at forskinnebenene på 

indersiden mod spidsen har 5—7 børster, og at prono- 

tums sider bagtil er svagt indbuede. Endvidere er 

A. chevrolati af rent praktiske grunde medtaget i 

gruppen, således at denne omfatter de arter, som er 

let kendelige ved ydre karakterer. 

1. A. grandicållis Mannh. (II, p. 204, fig. 83). Let 

kendelig ved kroppens sidebørster, oversidens metal- 

skær, 5—7 børster på forskinnebenenes inderside og 

bagtil lidt indbuede sider på pronotum (omtrent som 

fig. 87). Længde 0,75—1 mm. 
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å: Penis stærkt tilspidset (fig. 75). 

CO: Spermatheca lille og svagt udviklet. 

Almindelig, især i gødning, undertiden også i kom- 

post, ved ådsel, svamp eller træsaft og i dyreboer 

(f. eks. rovfuglereder). 

2. A. montandåni Allib. Let kendelig ved de i over- 

sigten nævnte karakterer. Længde 0,62—0,7 mm. 

å: Penis but tilspidset (fig. 76). 

Q: Spermatheca lille, svagt udviklet. 

Almindelig, især i gødning og kompost. Undertiden 

hos myrer (Formica rufa) og i hule træers smuld. 

3. A. chevrolåti Allib. Vor mindste art, let kendelig 

ved de i oversigten nævnte karakterer. Længde 0,5— 

0,55 mm. 

Synes overalt at være en af de sjældneste arter. 

Danske stkr. foreligger fra Dyrehaven og Bognæs (i 

smuld af gamle ege). I Dyrehaven er den dels taget 

fåtalligt i hestegødning, udlagt på halvskygget skov- 

bund, dels i kompostbunkerne ved dyrehusene, hvor 

Fig. 88. Fig. 90. 

Fig. 89. 

Fig. 88—90. Acrotrichis. 88: atomaria; 89: intermedia; 90: silvatica. 
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den enkelte gange er taget i betydeligt antal, især i 

skimlet, stærkt opvarmet kompost noget under bun- 

kernes overflade. Aug.—sept. 

2. artsgruppe. 

Store eller ret store arter, 0,65—1 mm. Pronotum 

blankt, i midten kun spredt kornet og i det højeste 

svagt og utydeligt netridset, bredere end vingedæk- 

Fig. 91. Acrotrichis sericans. 

kerne, disse tilsmalnede bagud. De mellemste føle- 

hornsled 3—3!/, gang så lange som brede. 

A. fratercula og art nr.6 (n. sp.) der ved pronotums 

skulptur danner en overgang mellem 2. og 3. arts- 

gruppe, er anset nærmest hjemmehørende i den sidste. 

4. A. thoråcica Waltl. Ligesom de to følgende ud- 

mærket ved de ovennævnte gruppekarakterer, men 

især adskilt fra dem ved ringere størrelse, svagere 

hvælvet pronotum med foran baghjørnerne svagere 

udvidede og næppe rundede sider og tættere kornet 

scutellum samt for hunnens vedkommende ved meget 

mindre, enklere bygget spermatheca. De enkelte korn 

på pronotum er forholdsvis kraftige og mere spredt 

stillede end hos A. atomaria. Længde 0,65—0,8 mm. 
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2: Spermatheca (fig. 60) ret svagt udviklet. 

Vistnok mindre almindelig end den følgende. I gød- 

ning og kompost, under rådne svampe og ved ådsel. 

5. A. atomåria Deg. (fig. 88). Kendetegnet ved 

stærkt hvælvet, blankt på siderne bagtil rundet ud- 

videt pronotum, der er tydeligt bredere end de bagud 

(hos & stærkest), tilsmalnede vingedækker. Længde 

0,7—0,85 mm. 

Q: Spermatheca, se fig. 61. Slangens basalparti og 

det krummede yderparti (halen) forholdsvis tynde, 

halen omtrent af ensartet tykkelse. 

Almindelig. Især i kompost, hø og opskyl, også 

ved svamp og gødning; undertiden i muldvarpe- og 

musereder og hos myrer (Formica rufa). 

[A. lucidula Rossk. Kendetegnet ved bred krop, 

dybsort farve, mørke 1. og 2. følehornsled!), meget 

bredt, meget stærkt hvælvet og meget blankt prono- 

tum med bagtil meget stærkt rundet udvidede sider 

og korte vingedækker. Længde 0,8—1 mm. 

2: Spermatheca (fig. 62) af lignende bygning som 

hos fascicularis. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne og i Sydnorge, 

vil sandsynligvis kunne træffes også hos os. Den lever 

i fugtigt mos, f. eks. Sphagnum, ved søer, kilder eller 

på mosebund.] 

3. artsgruppe. 

Store, brede eller ret brede arter, 0,8—1,2 mm. Pro- 

notum tæt eller ret tæt (hos A. fratercula og art nr. 6 

(n sp.) dog mere spredt) kornet og tydeligt netridset, 

oftest bredere end vingedækkerne, siderne bagtil ud- 

videde. 

1) Se foran p. 134, note 1. 
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Spermathecaen kompliceret bygget, hos A. inter- 

media meget stor og kraftig med kort halekrumning, 

hos de andre arter slankere med langt udtrukket 

halekrumning (fig. 63—67). 

Bortset fra A. intermedia og måske A. rugulosa kan 

artsadskillelsen indenfor denne gruppe ikke anses for 

klarlagt, og navnlig synes det usikkert, om A. frater- 

cula og art nr. 6 (n. sp.) kan fastholdes som selvstæn- 

dige, fra A. fascicularis forskellige arter. 

6. A. species. Denne og den følgende art danner en 

overgang mellem de tre foregående og de tre følgende 

arter derved, at pronotum er mindre blankt, tydeligere 

netridset og tættere kornet end hos de tre foregående, 

men mindre mat, lidt finere netridset og mindre tæt 

kornet end hos de tre følgende. Ligner iøvrigt A. 

atomaria (jfr. fig. 88) i form, idet pronotum er bredt, 

tydeligt bredere end vingedækkerne, med foran bag- 

hjørnerne ret stærkt (dog mindre stærkt end hos A. 

atomaria) rundet-udvidede sider (omtrent som hos A. 

intermedia, fig. 85), og vingedækkerne bagud er tyde- 

ligt tilsmalnede. De mellemste følehornsled c. 3 gange 

så lange som brede, 1. og 2. led rødgule. Længde 0,8— 

1 mm. | 

2: Spermatheca (fig. 63) omtrent som hos A. frater- 

cula. 

Arten har antagelig været overset og er muligvis 

udbredt. Eksemplarer foreligger fra Dyrehaven (sigtet 

i antal fra bunker af slået græs langs en vej, aug.— 

sept.) og enkeltvis fra Luknam ved Holte. 

7. A. fratércula Matth. Denne art, der ligesom den 

foregående danner en overgang mellem arterne i 

gruppe 2 og de 3 følgende arter, er kendetegnet ved 
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det brede pronotum med bagtil stærkt og som regel 

noget vinkelformet udvidede sider (fig. 86) og de korte, 

bagud ikke eller kun meget svagt tilsmalnede vinge- 

dækker. Længde 0,8—1 mm. 

Q: Spermatheca (fig. 64) af noget lignende bygning 

som hos ÅA. fascicularis; slangens ret kraftige basal- 

parti dog oftest noget anderledes buet. 

Vistnok ret almindelig. Den lever især på fugtig 

bund i mos og plantedele. 

8. A. intermédia Gillm. (fig. 89). Vor største art, 

kendetegnet ved Størrelsen, lidet blank overside, lange, 

oftest lyse følehorn, hvis mellemste led er c. 3—4 gange 

så lange som brede, tæt og kraftigt netridset, ret fint 

og tæt kornet pronotum, der som regel er tydeligt 

bredere end vingedækkerne og på siderne bagtil run- 

det udvidet med stærkt bagudtrukne baghjørner 

(fig. 85), bagud ikke eller (3) kun meget svagt tilsmal- 

nede vingedækker, der er forholdsvis lange, lidt læn- 

gere end tilsammen brede, samt for hunnens vedkom- 

mende meget stort, kraftigt bygget spermatheca med 

kun kort udtrukket halekrumning. Arten står mellem 

fratercula og fascicularis, men er større og af lidt min- 

dre kort og bred kropsform end disse og adskiller sig 

yderligere fra den første ved lidt mattere overside og 

kraftigere netridset og tættere kornet pronotum med 

bagtil lidt mindre stærkt og ikke vinkelformet udvi- 

dede sider og fra den sidste yderligere ved lidt finere 

og lidt mindre tæt kornet pronotum og lidt længere og 

lysere følehorn med længere mellemste led. Længde 

0,9—1,2 mm. 

2: Spermatheca (fig. 65) tydeligt afvigende fra alle 

de andre arters ved den betydelige størrelse, kraftige 

bygning og formen. 
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Fra art nr. 6 (n. sp.) adskiller A. intermedia sig ved 

tættere kornet, lidt mindre bredt pronotum og bagud 

ikke eller kun meget svagt tilsmalnede vingedækker. 

Almindelig, især på skovbund under løv og mos ved 

stubbe og trærødder, ofte hvor der er musegange; 

også ved træsaft og svamp og undertiden hos myrer 

(Formica rufa). 

9. A. fasciculåris Hbst. Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de under denne anførte 

skelnemærker og for hunnens vedkommende ved min- 

dre, spinklere og anderledes formet spermatheca. Vin- 

gedækkerne bagud næppe eller meget svagt tilsmal- 

nede. De mellemste følehornsled c. 2—3 gange så lange 

som brede. Længde 0,8—0,9 mm. 

Q: Spermatheca se fig. 66. Slangens hale foran spid- 

sen let fortykket. 

Almindelig i planterester, under løv og mos, ved 

svamp og ådsel, undertiden hos myrer (Formica rufa); 

også på fugtig bund. 

10. A.ruguldsa Rossk. Meget nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den (såvel som fra grup- 

pens andre arter) ved, at hovedet er kraftigt netridset 

og kornet og derfor mat, hvilket kun undtagelsesvis er 

tilfældet hos fascicularis. Længde 0,8—0,9 mm. 

2: Spermatheca se fig. 67. Af lignende bygning som 

hos A. fratercula. 

Arten har været overset, men er antagelig ret almin- 

delig. Levevis som A. fascicularis. 

[Fra Sverige (Dalarne og Uppland) foreligger en 

ubeskreven art, hvis spermatheca omtrent stemmer 

overens med A. rugulosas, men som er tydeligt mindre, 
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0,65—0,75 mm. Den har grove og ret spredte korn på 

pronotum, der næppe er bredere end vingedækkerne, 

og lyse følehorn med korte mellemste led. Bortset fra 

den ringere størrelse henhører den under nærværende 

gruppe. 

Arten er fundet dels i musvågereder, dels i gammel, 

fugtig grævlingegødning.] 

Å. artsgruppe. 

Mellemstore, gennemgående lidet brede, 0,6—0,75mm 

lange arter). Pronotum ret mat eller dog lidet blankt, 

TÆT eller dog ikke ret spredt kornet og tydeligt net- 

ridset, ikke tydeligt bredere end vingedækkerne, si- 

derne foran baghjørnerne kun svagt eller næppe ud- 

videde, bortset fra A. silvatica. Vingedækkerne ikke 

eller næppe tilsmalnede bagud. 

Spermatheca helt anderledes bygget end hos forrige 

gruppes arter (fig. 68—72). 

11.""A: silbattca  Rossk:? (fig. 90). Kendetegnet ved 

de i oversigten nævnte karakterer og for hunnens ved- 

kommende let kendelig fra alle vore andre arter ved 

formen af spermatheca, der kun er bygget pa lignende 

måde hos A. parva, jfr. fig. 68 og 69 og nedenfor. Pro- 

notum ret kraftigt netridset. Følehornene brune eller 

gulbrune, de mellemste led c. dobbelt så lange som 

brede. Arten er stærkt varierende. Længde 6,5—7,5 mm. 

2: Spermatheca (fig. 68) meget karakteristisk, stærkt 

afvigende fra alle de andre arters, undtagen parva's. 

Arten har været overset hos os, og dens udbredelse 

er endnu usikker. Eksemplarer foreligger hidtil kun fra 

Malmmosen ved Holte (nogle få stkr. sigtet fra plante- 

1) En ubeskrevet svensk art af denne størrelse, men med sper- 
matheca-form som i forrige gruppe, er nævnt lige foran. 

Victor Hansen: Tillægsbind. 10 



V, p. 200 146 

rester på nåletræsbund, juli—aug.). I Nordsjælland 

synes den at være meget stedegen. I udlandet er den 

bl. a. fundet i kompost og ved friske birkestubbe, 

henrådnende svamp, gødning og ådsel, i opskyl ved 

indsøer og i myretuer. 

LA. pårva Rossk. Meget nærstående til A. silvatica, 

men adskilt fra den ved, at hovedet som regel er ret 

mat, kraftigt kornet og netridset, at pronotum er mere 

ensartet, ret kraftigt kornet, på midtpartiet ikke på- 

faldende finere end på sidepartierne, og at pronotums 

sider foran baghjørnerne er svagere, ikke vinkelformet, 

udvidede. Fra A. rugulosa adskilles arten ved lidt rin- 

gere størrelse, lidt smallere og mere parallelsidet krop 

og næppe rundede sider på pronotum foran baghjør- 

nerne. Længde 0,65—0,75 mm. 

Q: Spermatheca (fig. 69) er af lignende bygning som 

hos silvatica (og derved forskellig fra alle de andre 

arters), men slangens basalparti er kortere og dens 

yderparti er lidt slankere og lidt længere udstrakt, 

bort fra basalpartiet. 

Arten er bl. a. fundet ved Aachen og i det nordlige 

Skandinavien. Dens forekomst hos os er ikke særlig 

sandsynlig, men dog mulig. Den er bl. a. fundet i kom- 

post, ved henrådnende svamp, ved hønsegødning og 

ved ådsel. 

A. arnåldi Rossk. Meget nærstående til de to fore- 

gående, men adskilt fra A. silvatica ved de i oversigten 

under nr. 15 anførte kendetegn og fra A. parva ved 

blankere, svagere kornet og netridset hoved. For hun- 

nens vedkommende let kendelig ved den karakteristi- 

ske spermatheca, der ikke kan forveksles med nogen 

af de andre arters. Længde 6,5—7,5 mm. 
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2: Spermatheca se fig. 70. 

Arten, der bl. a. er fundet i Blekinge (i en nedfalden 

hejrerede), vil antagelig også kunne findes hos os. Un- 

dertiden sammen med A. silvatica og rugulosa. 

A. platonåffi Renkonen. Nærstående til A. parva, 

men adskilt fra den og fra alle de øvrige arter ved vin- 

gedækkernes ejendommelige blåduggede, svagt irise- 

rende, noget Catops-agtige skær, som vistnok skyldes 

en karakteristisk mikroskulptur dannet af fine, korte 

længdestreger, ordnede i korte tværrækker, og for hun- 

nens vedkommende let kendelig ved den karakteristi- 

ske spermatheca (fig. 72). Hovedet lidet blankt, tæt og 

tydeligt kornet og kun svagt netridset. 

Arten er fundet i Finland, Sverige og Norge, og 

er måske indvandret østfra. Dens forekomst hos os er 

mulig, men ikke særlig sandsynlig. Den er fundet i 

kompost og gødning, f. eks. hestegødning, i gammelt 

hø på skovbund, ved fugleådsel, ved saftende birke- 

stubbe og i svampen Polyporus sulphureus på eg.] 

12. A. norvégica Andr. Strand. Nærstående til de 

foregående, men for begge køns vedkommende let 

kendelig ved parringsorganernes bygning. Iøvrigt ad- 

skilt fra A. silvatica ved de i oversigten under nr. 15 

anførte karakterer og fra A. parva ved ret blankt, kun 

svagt kornet og netridset hoved. Længde 6,5—7,5 mm. 

å: Penis tilspidset (fig. 78). 

2: Spermatheca se fig. 71. 

Af denne art foreligger hidtil kun et enkelt dansk 

eks., fundet ved Hjortekær i kompost, 27/8 56. I ud- 

landet er arten bl. a. fundet på skovbund i fjor- 

gammelt hø og i planterester med musegange og 

-gødning. 

10+ 
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5. artsgruppe. 

Små arter, 0,6—0,75 mm. Pronotum ikke bredere end 

vingedækkerne, disse ikke tilsmalnede bagud. Prono- 

tums baghjørner undtagen hos A. brevipennis, kun 

meget kort bagudtrukne (fig. 91), siderne bagtil næppe 

eller kun meget svagt udvidede. De mellemste føle- 

hornsled 2—3 gange så lange som brede. 

13. A. brevipénnis Er. Kendetegnet ved tæt net- 

ridset og fint kornet, ikke helt mat pronotum, hvis 

baghjørner er tydeligt bagudtrukne, lidt svagere end 

hos de foregående, men stærkere end hos de følgende. 

Endvidere er hannen let kendelig ved de stærkt ud- 

videde forfødder og -skinneben (V, p. 202, fig. 82), der 

adskiller den fra alle de andre arters han, undtagen 

longicornis, fra hvilken den let kendes ved afvigende 

skulptur på pronotum. Følehornene brunlige, de mel- 

lemste led c. 2—3 gange så lange som brede. Længde 

0,6—0,7 mm. 

gå: Forfødder og -skinneben stærkt udvidede (V, 

p. 202, fig. 82). Penis med i midten svagt indbuet 

spidsparti (fig. 79). 

C: Spermatheca (fig. 73) med spiralformet slange. 

Almindelig på fugtig bund i mos og opskyl. 

14. A. longicornis Mann. (sensu Matth., Victor Han- 

sen, Rossk.). Nærstående til den foregående og ligesom 

denne udmærket ved hannens stærkt udvidede forfød- 

der, men let kendelig fra den ved, at kroppen er noget 

smallere og svagere hvælvet, pronotum mat, med 

meget grov, med kornene sammenflydende netrids- 

ning og kortere, omend tydeligt bagudtrukne baghjør- 

ner. Pronotum fremefter først tilsmalnet fra omkring 

midten. Vingedækkerne forholdsvis langstrakte. Føle- 
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hornene brungule, de mellemste led rigeligt dobbelt så 

lange som brede. Længde 0,6—0,75 mm. 

åg: Forfødder og -skinneben stærkt udvidede, dog 

ikke helt så stærkt som hos den foregående. Penis med 

tvespidset spidsparti (fig. 80). 

Q: Spermatheca med spiralformet slange. 

Fra A. sericans og picicornis adskiller A. longicornis 

sig ved kraftigere netridset, utydeligt kornet prono- 

tum, fra A. sericans yderligere ved lysere og længere 

følehorn, hvis mellemste led ikke er udpræget krukke- 

formede. 

Vistnok ret almindelig. Især i plantemøddinger. 

15. A. picicornis Mann. Yderst nærstående til den 

følgende, men adskilt fra den ved, at hoved og prono- 

tum er mindre tæt kornet og finere netridset og derfor 

betydeligt blankere, at dets baghjørner er lidt stærkere 

bagudtrukne, og at følehornene er lidt slankere, med 

oftest ikke udpræget krukkeformede mellemste led. 

Da begge former varierer betydeligt i disse henseen- 

der, og da genitalorganerne ikke synes at udvise 

prægnante forskelligheder, må A. picicornis's artsbe- 

rettigelse anses for usikker. Længde 0,65—0,75 mm. 

Vistnok almindelig. Især i plantemøddinger, også i 

gødning. 

16. A. séricans Heer (fig. 91). Kendetegnet ved 

ringe størrelse, lidet blank overside, ret parallelsidet 

krop, tæt og groft netridset, meget tæt og fint kornet 

pronotum med kun meget kort bagudtrukne baghjør- 

ner og mørke, ret korte og kraftige følehorn (fig. 84), 

hvis mellemste led er stærkt udvidede ved roden og 

forholdsvis stærkt indsnørede ved spidsen (krukke- 

formede). Længde 0,65—0,75 mm. 
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åg: Penis med afstudset, meget svagt indbuet spids- 

parti (fig: 81) 

Q: Spermatheca se fig. 74. 

Almindelig. Især i plantemøddinger; også i gødning. 

17. A. dispar Matth. Let kendelig ved de i over- 

sigten nævnte karakterer. Pronotum tilsmalnet frem- 

efter, men ikke ret stærkt og først fra omkring midten, 

baghjørnerne kun yderst kort bagudtrukne. Følehor- 

nene ret slanke. Længde 0,6—0,7 mm. 

åg: Penis” spidsparti i midten med en fremstående 

spids (fig. 82). 

2: Spermatheca med spiralformet slange. 

Vistnok mindre almindelig end A. sericans. Især i 

gødning, men også ved ådsel, henrådnende svamp og 

i gammelt hø. 

218. Platysoma frontale Payk. er nu fundet i Dan- 

mark: Draved skov (1 stk. på en birkestub, 20/5). I 

Sverige er den som regel fundet under løs bark af 

tykke, liggende birkestammer med angreb af træbuk- 

ke- og andre billelarver; i Tyskland især under bøge- 

og egebark, kun undtagelsesvis under gran- og fyrre- 

bark. 

Arten adskilles fra Pl. compressum ved kortere, 

mere hvælvet og på siderne mere rundet krop samt 

ved, at antallet af tænder (foruden den tvespidsede 

spidstand) på ydersiden af mellem- og bagskinnebe- 

nene som regel er henholdsvis 3 og 2, at mesosternums 

randstribe ikke (som hos compressum) er afbrudt ved 

forranden og metasternums siderandstriber enkelte 

(hos compressum dobbelte). Vingedækkerne med 3 

fuldstændige rygstriber. Længde 3—4 mm. 

224, 1.13 f. n. »Følehornsskaftet« læs: »Følehorns- 

svøben«. 
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22514 f.osk 5rettes til: 13,54 

225, sidste linie. Hister stigymosus anses ofte for en 

selvstændig art. 

227. H. praetermissus. Saltholm, i antal under sten 

på saltholdig bund nær kysten, i selskab med H. bis- 

sexstriatus, maj. 

229. Carcinops quatuordecimstriata. Dyrehaven (en- 

Fig: 92; Fig. 93. 

schmidtli NAnus 

Fig. 92—93. Gnathoncus. Højre forskinneben. 

keltvis i kompostbunker ved dyrehusene, aug.—sept.). 

I Sverige er arten et par gange fundet i rovfuglereder. 

233 Gnathoncus… 

Nye, især af Sten Stockmann foretagne undersøgel- 

ser, navnlig .også af hannens parringsorgan, har bragt 

større klarhed over artsadskillelsen og er lagt til grund 

for den nedenstående behandling. 

Oversigt over arterne. 

1. Pygidium kraftigt mikrochagrineret, lidet 

blankt. Vingedækkerne med ret lang for- 

dybet sømstribe, der når tilbage ca. til 

midten, og bagtil med delvis sammenfly- 

dende punkteret, længderynket og læng- 

NE DE RAE om AA jen > 0 så PRØReRE SS eN ES BARER RRRERRSER 3. buyssoni. 

Pygidium ikke eller kun svagt mikrochagri- 
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(3 

neret; i modsat fald (schmidti) er vinge- 

dækkernes fordybede sømstribe yderst 

kort; rodnet ære SK, 553 SE RENTER åd 

Pygidium tydeligt mikrochagrineret. Vinge- 

dækkerne med yderst <kort; ”rudimentær 

sømstribe og bagtil med delvis sammen- 

flydende piunktar vs sun sene 4. schmidti. 

Pygidium ikke eller kun svagt mikrochagri- 

neret. Vingedækkernes fordybede søm- 

stribe som regel mindst ca. 1/6 så lang 

som 'vingedækkelængden …. 1245 SJ 3, 

Punkturen på pygidiums forreste del over- 

vejende bestående af omtrent runde nav- 

punkter. Skinnebenene brune eller brun- 

sorte. Længde 2,4—4 mm..... 2. nanneténsis. 

Punkturen på pygidiums forreste del over- 

vejende bestående af tværbrede punkter. 

Skinnebenene gulbrune. Længde 1,6—3mm 4. 

Vingedækkernes fordybede sømstribe lang, 

nående tilbage c. til midten. Forskinne- 

benene stærkt udvidede mod spidsen, 

ydersiden som regel med ret svage tæn- 

dervorg sva mdbustninsger AV nidérum. 

Vingedækkernes fordybede sømstribe kort, 

som regel ikke nående tilbage til midten 

(men undertiden fortsat som en række 

punkter). Forskinnebenene lidt mindre 

stærkt udvidede mod spidsen, ydersiden 

med to stærke indbugtninger mellem tæn- 

dermed Er kh. ndånes 

Oversigt over hannerne. 

Penis. set fra' siden stærktskrummets dg 

SALO) SE FREDDIE SUMTER PA 
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Penis set fra siden, bortset fra spidspartiet, 

ikke eller kun svagt krummet, set fra 

oven langt og stærkt tilsmalnet mod spid- 

BERNER SSU ER BES Se ES] DT eee s 4. 

narmus buyssont 
narnneltensts 

94 95 96 

schmidtl nidorum 
97 98 

Fig. 94—98. Gnathoncus 3. Penis set fra oven (til venstre) 

og fra siden. 

2 Penis; set fra oven; omtrent.: parallelsidet, 

mod spidsen kun yderst svagt tilsmalnet, 

set fra siden jævnt krummet, ikke stær- 

kere vel spidsen es 96) 0 3 bugssåri. 

TE SEERE EET Te — 

Sass ge SR 

re Re 

3% 



V, p. 233 154 

Penis, set fra oven tydeligt tilsmalnet mod 

spidsen, set fra siden er krumningen 

stærkere i det yderste spidsparti (fig. 94 

08 D5) 1 sagn telse e  a UeEREERERERE 3. 

3. Penis set fra oven mod spidsen lidt længere 

og lidt svagere tilsmalnet, lige bag spidsen 

svagt udvidet (fg, 95) 155 2. nanneténsis. 

Penis set fra oven mod spidsen lidt kortere 

og lidt stærkere tilsmalnet, næppe udvi- 

det bag spidsen (fe, SM) ko FASE KS 1. nånus. 

4. Penis set fra oven mod spidsen meget stærkt 

tilsmalnet, det smalle parti ikke nær 

halvt så bredt som det brede (fig. 98) nidårum. 

Penis set fra oven mod spidsen lidt mindre 

stærkt tilsmalnet, det smalle parti c. 

halvt så bredt som det brede (fig. 97 

4. schmidti. 

1. G. nånus Scriba (punctulåtus 'Thoms.). Hos denne 

art er forskinnebenenes yderside mellem de tre største 

tænder stærkt indbuet og tænderne derfor kraftige og 

skarpe, se fig. 93. Disse karakterer er dog noget vari- 

erende og kan derfor være vanskelige at anvende. 

Iøvrigt er denne art kendetegnet ved gennemsnitligt 

ret ringe størrelse, forholdsvis lidet bred krop med 

ikke ret stærkt rundede vingedækkesider, lyse ben og 

følehorn (disses rodled brunligt), ofte svagt brunligt 

gennemskinnende vingedækker, hvis punktur bagtil 

som regel ikke er længderynket, og hvis fordybede 

sømstribe som regel er kort (men undertiden fortsat i 

en række punkter), og ikke eller kun svagt chagrineret 

pygidium, hvis punktur er ret fin, ikke særlig tæt og 

på den forreste del overvejende bestående af stærkt 

tværbrede punkter. Længde 1,8—3 mm. 
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åg: Penis set fra siden stærkt krummet, stærkest i 

spidspartiet, set fra oven tydeligt, langt tilsmalnet 

mod spidsen, næppe udvidet bag spidsen (fig. 94). 

Udbredt og vistnok ret almindelig (J, Ø). Forekom- 

mer bl. a. i dueslag, hønsehuse, stalde og fuglereder. 

2. G. nanneténsis Mars. (rotundåtus auct. ex parte). 

Kendetegnet ved ret betydelig størrelse, bred, sort 

krop med betydeligt rundede vingedækkesider, mørke 

ben og sort 1. følehornsled, ret kort sømstribe og ikke 

eller næppe rynket punktur bagtil på vingedækkerne, 

i det højeste meget svagt mikrochagrineret pygidium, 

hvis punktur er tæt, lidet dyb og fortil overvejende 

bestående af omtrent runde navlepunkter. Forskinne- 

benene som regel svagere tandede end hos G. nanus. 

Længde 2,4—4 mm. 

åg: Penis ligner penis hos den foregående, men er, 

set fra oven, mod spidsen lidt længere, lidt svagere og 

lidt mere jævnt tilsmalnet, og lige bag spidsen svagt 

udvidet (fig. 95). 

Udbredt og ret almindelig (J, Ø). Ved ådsel, svamp 

(f. eks. ofte ved Polyporus sulphureus på eg) og i fugle- 

reder (f. eks. i hule træer). 

3. G. buyssøni Auzat (schmidti Reich. nec Reitter, 

nidicola Victor Hansen 1936, nec Joy). Ret let kendelig 

ved de i oversigten nævnte karakterer. Sort, ben og 

følehorn gulbrune, de sidstes rodled sortbrunt. Pygi- 

diums punktur tæt, overvejende bestående af omtrent 

runde navlepunkter. Forskinnebenene ret brede, med 

ikke ret kraftige tænder og indbugtninger. Længde 

2,2—3,4 mm. 

åg: Penis, set fra siden, stærkt og jævnt krummet, 

set fra oven omtrent parallelsidet, mod spidsen kun 

yderst svagt tilsmalnet (fig. 96). 

SEE 

Se Fr RRS 

ERE me re RR 

2 PT 
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Udbredt og vistnok temmelig almindelig. Den er 

fundet i fuglereder i hule træer, ved svamp (f. eks. Po- 

lyporus sulphureus på eg) og ved udsvedende træsaft. 

4. G. schmidti Reitter«(neeReich;; nidicola Joy; 

punctåtor Reich.,nec Reitter). Nærstående til den fore- 

gående, men let adskilt fra den ved meget kort, rudi- 

mentær sømstribe og yderligere ved, at vingedæk- 

kerne ofte er svagt brunligt gennemskinnende, benene 

gennemgående lidt lysere, vingedækkernes længde- 

rynkede skulptur gennemgående lidt svagere, omend 

oftest meget tydelig, pygidiums mikrochagrinering 

mindre kraftig (men dog tydelig) og dets punkter hyp- 

pigst lidt stærkere antydet tværbrede samt forskinne- 

benene oftest endnu lidt bredere, med meget svage 

tænder og indbugtninger (fig. 92). Længde 2—3,3 mm. 

3: Penis, sét fra siden, bortset fra spidspartiéet; kan 

svagt krummet, set fra oven langt og stærkt tilsmalnet 

mod spidsen, det smalle parti c. halvt så bredt som det 

brede (fig. 97). 

Udbredt, men sjælden (J, Ø). Lindum; Svendborg, 

Sundby Storskov, Thoreby (talrig i dueslag), Møen, 

Lersøen, Dyrehaven. Arten forekommer hyppigst i 

fuglereder, men er dog også fundet ved svamp. 

[G. nidbrum Stockmann. Kendetegnet ved ret ringe 

størrelse, lang sømstribe, ikke eller kun svagt mikro- 

chagrineret pygidium med tæt punktur, fortil over- 

vejende bestående af tværbrede punkter, og ret lyst 

gulbrune ben. Vingedækkerne bagtil med yderst fin 

mikrochagrinering og oftest delvis sammenflydende, 

længderidset punktur. Forskinnebenene brede, med 

ret små tænder. Længde 1,6—2,8 mm. 

gg: Penis, set fra siden kun krummet ved rod og 
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spids, set fra oven langt og meget stærkt tilsmalnet 

mod spidsen, det smalle parti ikke nær halvt så bredt 

som det brede (fig. 98). 

Denne art, der bl. a. er fundet i Sverige (Uppland) 

og Finland (Åbo- og Helsingforsegnen), kunne mulig- 

vis træffes også hos os. Den er i Finland fundet i stort 

antal i fuglereder i hule træer.] 

Fig. 99. Fig. 100. 

V 

| 
Semtistrialus. Ccuspidatus 

Fig. 99—100. Saprinus 3. Penisspidsen. 

235, 1. 20 f. o. ændres »1. semistriatus« til: »4a.« og 

efter 1. 23 f..0. indføjes: 

4a. 3. (næstinderste) rygstribe omtrent af sam- 

me længde som de andre rygstriber. Me- 

sosternum —- som” regel vøroft ” punkteret 

Fr. -semisferdåtus. 

3. rygstribe kort, ikke nående nær så langt 

tilbage som de andre rygstriber. Meso- 

sternum som regel finere punkteret eller 

BE ER ENE sn DSR ES 1a. cuspiddtus. 

236, 1. 3 f. n. udgår ordene »også ...under- 

tiden«. 

237, 1. 4 f. o. ændres »5,5« til: »6«, og derefter ind- 

føjes: 

gå: Penis med udvidet, afstudset spidsparti, se fig. 99. 

9: Vaginalpalpernes yderparti omtrent 23/. gang 

så langt som bredt, se fig. 101. 
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237, efter 1. 5 f. 0. indføjes: 

1a. S$. cuspidåtus Ihssen. Meget nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker og ved afvigende formede par- 

ringsorganer hos begge køn. Længde 3—5 mm. 

Fig. 101. Fig. 102. 

cuspida (us 
semistriatus5 

Fig. 101—102. Saprinus 9. Vaginalpalpernes yderparti. 

å: Penis med langt afrundet spidsparti, se fig. 100. 

2: Vaginalpalpernes yderparti kun rigeligt dobbelt 

så langt som bredt, se fig. 102. 

Arten har været sammenblandet med den foregå- 

ende. Antagelig er begge arter almindelige. 

237. S. rugifer. Halk strand, Gravenshoved strand ; 

Ristinge klint, Trappeskov strand (Ærø). Maj-juni, 

aug. 

238, 1.11 f. 0. tilføjes efter »Phaedon«: »og Ga- 

stroidea«. 

238. S. immundus anses nu oftest for en var. af 

S. aeneus.'Blykobbe,: 1: stk; .12.7.37. 

239. S. politus. Som et sikkert skelnemærke fra 

S. aeneus anføres, at sømstriben hos politus er nær- 

met sømmen stærkere end hos aeneus og ikke som 
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hos denne punkteret, men forreste halvdel dannende 

en skarp, glat, fordybet linie. 

239. S. rufipes. Tromnæs strand, Knudshoved ved 

Vordingborg (1 stk. sigtet ved planterødder, 26/5), 

Røsnæs havskrænt (ligeså, 6/8). 

239,1. 2f. n. Arten benævnes nu rugiceps Duftschm. 

240-241. S.maritimus. Stranden ved Vedersø (4 

stkr., 30/5), stranden ved Gl. Skagen (1 stk. 20/7). På 

stranden ved Sose Odde er nogle stkr. fundet 5—7/6 

krybende fremme eller sværmende lavt hen over 

sandet. 

242-243. Plegaderus. vulneratus. Nim, Femmøller, 

Frijsenborg. 

244. Onthophilus sulcatus. Undertiden i muldvarpe- 

reder, f. eks. ved Bygholm (i antal 4/4). 

244. O. striatus. Tranekær, Knudshoved ved Vor- 

dingborg, Eriksholm skov ved Bramsnæsvig (i antal i 

halvtør hestegødning på skygget bund, 26/4, 30/6), 

Tisvilde hegn. 

247. Acritus minutus. Arten synes at være meget 

sjælden hos os og er vistnok kun fundet for mange år 

siden i Sundby Storskov (i antal) og Dyrehaven (en- 

keltvis). I Tyskland er den oftest fundet under bøge- 

bark; 1'Syerigeer' den engangs fundet fr antal i maj 

under bark af åsp, der var angrebet af træbukkelarver 

og andre billelarver. 
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Torbister. 
(Lamellicornia). 

Biller VI. 

16, 1.1 :f. o. Slægten bør benævnes Platycerus 

Fourer, 

16, 1.12 f. 0. Det viser sig, at. der af slægten Platy- 

cerus findes to nord- og mellemeuropæiske arter, 

Pl. caraboides L. (cribråtus Miller) (den danske art) 

og Pl. capréa Degeer (caraboides Muller). 

Arterne ligner hinanden stærkt og lader sig ikke 

altid sikkert adskille ved ydre karakterer. Pl. caprea 

er gennemsnitligt lidt større (uden kindbakker 9,5— 

14,5 mm mod 9—12 mm), kindbakkerne (især hos $) 

slankere, mere fremspringende, pronotum mere hvæl- 

vet med mindre skarptvinklede baghjørner og mindre 

a b 

Fig. 103. Platycerus 3. Parringsorganet set fra neden. a: caprea; 

b: caraboides (efter Th. Palm). 

tæt punktur, vingedækkernes skuldertand tydeligere 

udstående, overlæben bredere og underlæben kortere. 

Afgørende er genitalorganernes forskellige bygning 

hos begge køn, se fig. 103. 
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Rødbenede hunner synes kun at forekomme hos 

Pl. caraboides. 

PI. caprea har i Sverige en nordligere udbredelse 

end Pl. caraboides, men begge arter er dog fundne i 

Skåne, Halland og Blekinge. Pl. caprea er ikke fundet 

i det nordvesttyske lavland, hvor kun Pl. caraboides 

er kendt, og dens forekomst hos os er ikke særlig 

sandsynlig. Den stemmer overens med Pl. caraboides 

levevis. 

24-25. Rhyssemus germanus er nu fundet i Dan- 

mark. Ærø (på havskrænten ved Trappeskov ved 

planterødder, i antal, juni), Lyngby, Ørholm (i antal 

om foråret i en sandgrav). 

25—26. Diastictus vulneratus. Ærø (1 stk. på hav- 

skrænten ved Trappeskov, maj), Langeland (i antal 

på Ristinge klint ved planterødder, 13/7 og 8—11/8). 

33-34. Oversigtens nr. 27—29 affattes således: 

27. Vingedækkerne uden netmasket mikro- 

skulptur, blanke, i det højeste dobbelt så 

lange som pronotum, ikke eller næppe 

bredere end pronotum, deres grundfarve 

sul Længde:57 mm 42.844. . 11. scybalårius. 

Vingedækkerne med netmasket mikroskulp- 

tur, deres grundfarver sort, brunlig eller 

brunrød; Længde 3,50 mm AS adr 28. 

28. Vingedækkerne med kraftig netmasket mi- 

kroskulptur, meget mattere end prono- 

… tum, i det højeste dobbelt så lange som 

pronotum, ikke eller næppe bredere end 

dette, som regel: sorte. Kroppen bred. 

LE en Fe VÆRE ES TØ 0 1 0 1 RENENSE RES SES SSR: 22 der: 

Vingedækkerne, bortset fra spidspartiet, 

med meget fin netmasket mikroskulptur, 

over dobbelt så lange som pronotum og i 

Victor Hansen: Tillægsbind. 11 
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hvert fald lidt bredere end dette. Krop- 

pen ikke bred. Længde 5,535 mr RAS 29, 

29. Vingedækkerne overalt med meget fin mi- 

kroskulptur, bag midten betydeligt ud- 

VRE VRAG E ANES BOE 13. putridus. 

(foetidus). 

Vingedækkerne på spidspartiet med meget 

kraftigere mikroskulptur end iøvrigt, bag 

midten kun svagt udvidede..... 14. boreålis. 

36, 1.12 f. n. indføjes foran »Hannens«: »Endesporen 
på«. | I 

41. Aphodius rufus. Varieteten melanotus er nu 

fundet flere steder: Dyrehaven, Salpetermosen, Rør- 

vig, Femmøller. 

45, 1.11 f. n. indføjes efter »vingedækkerne«: »med 

netmasket mikroskulptur,«. 

45—46. A. foetidus bør benævnes A. putridus Hbst. 

Yderligere fund foreligger fra Tisvilde hegn (i fåre- 

gødning) og Trelde. 

46. A. borealis. Vejrs, Kandestederne, Læsø. 

48. A. brevis. Klitterne ved Kandestederne (1 stk. 

i tør fåregødning, 23/6). 

53, efter 1.14 f. o. indføjes: 

[A. sabulicola Thoms. Yderst nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved lidt ringere gen- 

nemsnitsstørrelse (3,2—5,8 mm), mørkere farve (pro- 

notums bagrand altid sort) og mere hvælvede, bagtil 

kortere afrundede vingedækker. Hos typiske eksem- 

plarer er bagføddernes 1. led tydeligt kortere end 

(hos A. sphacelatus c. så langt som) bagskinnebenenes 

længste endespore. Afgørende for artsberettigelsen 

er, at hannens parringsorgan hos A. sphacelatus har 

enkle, hos A. sabulicola dobbelte længdelister på para- 

mererne. 



163 VI, p. 53—86 

Arten er fundet i- Sverige så sydligt som i Skåne. 

Den lever bl. a. i heste- og kogødning.] 

57. A. pictus. Rask vest for Horsens, Hansted skov, 

Rørbæk sø (13/10 i antal) Ørnsø, Mols; Ravneholm 

(1 stk.), mark ved Rungsted (3 stkr., 16. og 22. febr.), 

Tisvilde hegn (1 stkr., 24/10); de fleste af stederne i 

hestegødning. 

57, 1. 4 f. n. Arten bør benævnes tessulatus Payk. 

Den er udbredt og fundet adskillige steder foruden 

de anførte. 

58, 1. 5 f. o. udgår »længere«. 

60. A. obliteratus er nu fundet i Danmark: Marselis- 

borg skov, 1.stk: i hestegødning på en vej, 30/9 32. 

69—70. Heptaulacus sus. Køng og Kostræde banker 

syd for Næstved, Veddinge bakker (i antal i ko- og 

hestegødning på sandbund, 5—13/8). 

73. Aegialia rufa er nu fundet i Danmark. Fanø, 

i klitterne nord for hotellerne, 20/6 og 12/7 i antal 

om eftermiddagen, da den var fremme for at sværme; 

enkeltvis i aug. 

76. Odontaeus armiger. I Søllerød og Charlottenlund 

er arten taget i antal i tiden fra slutningen af juni 

til noget ind i juli, sværmende lavt hen over græs- 

plener med. irugt-seller birketræer;; kl: 22'til.e. 23. 

84-85. Copris lunaris. Liseleje; Samsø. 

86, 1.4 f. n. ændres »2. fracticornis« til: »3a« og 

derefter indføjes: 

3a. 3: Hovedets bageste tværliste ved roden 

meget bred, c. ?/, så bred som hovedbred- 

den på dette sted, ydervinklerne tyde- 

ligt fremtrædende. 9: Hovedets forreste 

tværliste kraftig, den bageste meget bred. 

Arten gennemsnitligt større, 7—9 mm. 

2. fråcticérnis. 

fi> 
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3: "Hovedets' bageste fværliste, ved roden 

kun c. halvt så bred som hovedbredden 

på dette sted, ydervinklerne mindre 

stærkt fremtrædende. 92: Hovedets forre- 

ste tværliste mindre kraftig, den bageste 

lidt mindre bred. Arten gennemsnitligt 

mindre, 4,97 mm suge DER 2a. similis. 

1, fracticornis oils 

Fig. 104. Onthophagus gg. Parringsorganets spids 

set fra neden. 

88, 1.1 f. n.—p. 89, 1.4 f£.0..… erstattes sætningen: 

»Hos ... hovedet.« af: Penisspidsen, sofie, 109453 

89, efter 1.14 f. 0. indføjes: 

2a. O:similis+Seriba) "Yderst: nærståendertileden 

foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker samt afgørende ved anderledes 

formet mandligt parringsorgan, se fig. 104, 2. Prono- 

tums metalskær er oftest svagere og mørkere. 

Arten har været sammenblandet med O. fracticornis. 

Antagelig -er- begge arter udbredt; De- forekommer 

undertiden sammen. 

96. Serica holosericea. Røsnæs (Kongstrup klint, 

i antal under Artemisia, 12/6), Ristinge klint, 19/7. 

99—100. Rhizotrogus solstitialis og falleni betragtes 

undertiden som to selvstændige arter. 
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108. Hoplia. 

Oversigt over arterne. 

1. Den korte (bageste) klo på for- og mellem- 

fødderne tydelig, c. halvt så lang som den 

lange klo og spaltet i spidsen (fig. 105). 

Forskinnebenenes yderside med 3 tænder, 

den bageste undertiden meget lille. 

Fe 5-10 ms Ka es 1. farindsa. 

Jarinosa graminicola 

Fig. 105. Hoplia. Venstre mellemfods kløer. 

Den korte (forreste) klo på for- og mellem- 

fødderne yderst" fin, højst c. 7//'så lang 

som den lange klo, ikke spaltet og meget 

utydelig, idet den ligger tæt ind til den 

lange klos rod, så at for- og mellemfød- 

derne tilsyneladende er eenkloede (fig. 

105). Forskinnebenenes yderside med 2 

tænder: Længde 6—7 mm 22203 2. graminicola. 

109, 1. 2 f. 0. »simpel« læs: »ligeledes ved spidsen 

spaltet«. 

Arten er bl. a. fundet i Hansted-reservatet (1 stk. 

10/8), på Læsø og ved Bjørnehoved ved Frederiksværk. 



VI, p.109-VII, p. 19 166 

109 nederst tilføjes: 

2. H.graminicola Fabr. Let kendelig fra den fore- 

gående ved de i oversigten nævnte kendemærker. Sort 

eller brunsort, følehornene med mørk kølle, hos begge 

køn 9-leddede, vingedækkerne undertiden brunlige. 

Skælklædningen spredt, skællene aflange. Pronotum 

bagtil lidt tilsmalnet. Vingedækkerne fint kornede og 

tværrynkede. For- og mellemføddernes lange klo spal- 

tet ved spidsen, bagføddernes klo med en yderst fint 

antydet spaltning i yderste fjerdedel. Længde 6—7 mm. 

å: Benene lange, plumpe, brunsorte eller mørke- 

brune. 

C: Benene kortere, slankere, rødlige. 

Ristinge klint på Langeland (2 stkr. ved plante- 

rødder på havskrænten, 3/6 1949). I Nordtyskland 

fundet i tiden 25/5—8/8, i antal 11/6 i en sandgrav. 

117—118. Gnorimus octopunctatus. Fundet enkelte 

gange i 1948 og senere i den gamle, væltede eg »Adam« 

i Christianssæde skov, aug. 

Bladbiller og bønnebiller. 
(Chrysomelidae og Bruchidae (Lariidae)). 

Biller VII. 

15. Haemonia appendiculata. Suså (ved Rislev), 

Fuglesangssøen i Dyrehaven. 

15-16. H. mutica. Som yderligere lokaliteter for 

hovedarten kan anføres: Ringkøbing fjord (ved Kle- 

god, på Potamogeton pectinatus), Horsens Nørre- 

strand. 

19, 1. 6 f. n. »antiqua« læs: »brevitårsis«. 
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26, 1.10 f.n.: »antiqua Kunze« læs: »brevitårsis 
Thoms.«. 

30. Donacia brevicornis. Ved Furesø er arten taget 

i antal på Typha angustifolia, 26—30/6. 

43. Lilioceris lilii. Arten har i de senere år bredt 

sig stærkt og gør ofte skade i haver på lilier (Lilium 

candidum og speciosum). 

45. Crioceris duodecimpunctata. I nyere tid fundet 

ved Nørre Snede, på Ristinge klint og i Svendborg. 

46—47. Lema Art nr. 1 bør betegnes cyanélla L. 

(puncticollis Curt.), art nr. 2 lichénis Voet (cyanélla 

Payk., nec L.); for art nr. 3 erichsoni udgår de i 

parentes anførte synonymer. 

55, 1.12 f. 0. »Læbeblomstrede« læs: »ærteblom- 

strede«. 

61, 1. 3 f. 0. »cristula« læs: »hypochoeridis«. 

62, 1.16 f. o. »pallifrons« læs: »pallidifrons«. 

65. Art nr.1 bør benævnes: hypochoeridis L. 

(cristula Duf.). 

70, 1.10 f. o. »pållifrons« læs: »pallidifrons«. Arten 

er også fundet i Frøslev mose og Pindstrup mose (i 

antal på pil, 9/7). 

76.  Cryptocephalus bipunctatus, var. thomsoni. 

Svanemose syd for Kolding (1 stk. 20/6 52). 

76—77. Cr. biguttatus. Lysbro skov (1 stk. på lyng, 

30/6 29), ved Himmelbjerget (1 stk. 4/7 46). 

80—81. Cr. bilineatus. Knudshoved ved Vordingborg. 

82—83. Cr. querceti. Korod ved Christianssæde og 

Løgnor. | 

83. Cr. frontalis. Alderslyst nord for Silkeborg, 

1;stks67/7 02 

86. Cr. rufipes. Frøslev plantage. 

89, 1.12 f. o. ændres »3. Chrysomela« til: 4a, og 

derefter indføjes: 
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4a. Mellembrystet fortil i midten trukket ud i 

en lang forlængelse..... 2a. Leptinotårsa. 

Mellembrystet uden sådan forlængelse. 

3. Ghrysoméla. 

89, 1.14 f. n. »Colaphus« ændres til: »Colaphél- 

lus«. 

91—92. Bromius obscurus. Arten har vistnok bredt 

sig betydeligt i nyere tid og er nu fundet på mange 

" lokaliteter rundt om i landet. 

93 indføjes foran slægten Chrysomela: 

2a. Leptinotårsa Stal. | 

Adskilt fra Chrysomela ved det i oversigten foran 

nævnte kendetegn. 

1. L. décemlineåta Say (coloradobille, kartoffelbille) 

(fig. 106). Gul eller brungul, hoved, pronotum og 

underside med sorte pletter, vingedækkerne med sort 

søm og hvert med 5 sorte længdestriber, følehorn og 

ben sorte, de førstes rod og størstedelen af skinne- 

benene brungule. Vingedækkerne med punktrækker, 

der afgrænser de sorte striber, de yderste mellemrum 

spredt punkterede. Længde 9—11 mm. 

Dette skadedyr er nu fundet i Danmark. Den 24. juli 

1949 fandtes 1 bille mellem Brørup og Holsted i Ribe 

Amt, og fra denne dato og indtil slutningen af sep- 

tember fandtes arten på 12 lokaliteter, hvoraf kun 2 

lå udenfor sønderjydske landsdele. Det største antal 

fandtes ved Padborg den 26. august, hvor der sam- 

ledes 250 biller, som må anses for at være udviklet på 

stedet, og således være afkom af en tidligere på året 

(aktivt eller passivt)indvandret bille. I de følgende år 

har situationen været følgende: I 1950—1952 blev der 

gjort ialt 11 enkeltfund af biller i Sønderjylland, et 

ved Kolding og et på Langeland. 1953: 4 fund af store 

larver (den nordligste lokalitet var Søby umiddelbart 



169 VII, p. 93-—105 

syd for Herning) og 3 senere fund af biller i Sønderjyl- 

land. 1954: Stærk invasion. 158 biller fordelt på 99 lo- 

kaliteter fundet i juni—juli, enkelte lokaliteter i den 

sydlige del af Ribe og Vejle amter, resten i Sønderjyl- 

land. 1955: Ingen fund. 1956: Fundet på 126 lokali- 

teter; ganske overvejende i 2 områder i den sydligste 

del af Tønder Amt. 1957: 1 bille fundet ved Tinglev. 

Om de fund, der er gjort i Jylland (og det ene på 

Langeland) kan det siges, at det er overvejende sand- 

synligt, at billerne er kommet fra de inficerede om- 

råder i Nordtyskland. Der er nok i mange tilfælde 

tale om aktiv transport (flyvning), dog således at 

vindretningen har været bestemmende for kursen, 

men det må dog også formodes, at billerne i nogle 

tilfælde er kommet her til landet ved passiv transport 

med forskellige trafikmidler. De foreliggende erfarin- 

ger giver ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for at 

fastslå, om arten vil kunne trives til stadighed hos 

os, men muligheden herfor kan næppe afvises. 

95, 1. 20 f. n. ændres »sanguinolenta« til: »kiisteri«, og 

1. 7 f. n. ændres »3. marginålis« til: »3. sanguinolénta«. 

99, 1.1 f. o. Arten bør benævnes sanguinolénta L. 

(marginålis Duftschm.). 

99, 1.15 f. o. Arten bør benævnes Kkiisteri Helliesen 

(sanguinolenta Kust., nec L.). Arten kan ikke ventes 

fundet så langt nord på som i Danmark. Den angives 

at leve på mynte (Mentha), merian (Origanum), 

hanekro (Galeopsis) og ærenpris (Veronica). 

100—101. Chrysomela marginata. Frøslev; Røsnæs 

skrænt (enkeltvis ved roden af knopurt (Centaurea)). 

Bornholm (ved Bagå). 

101, 1. 5 f. o. læs: kurvblomstrede. 

105. Chr. brunsvicensis. Strandkær på Mols, Tru- 

strup, Hornslet, Draved skov. 
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109-110. Chr. graminis. I Sorø Sønderskov er arten 

taget i antal på skov-galtetand (Stachys silvatica). 

110=<111. —>Chr.. cerealis..Stursbøl 42 stkr; 4/0) 

Fig. 106. Leptinotarsa decemlineata. x 5. 

Brandholt bjerg ved Tommerup i antal på alm. hane- 

kro (Galeopsis tetrahit) fra slutn. af juli til midt i aug. 

115. Slægten bør benævnes Colaphéllus Weise. 

C. sophiae optrådte i juni 1941 i meget stort antal 

flere steder på Sjælland (Gøderup ved Roskilde, Vig 

i Odsherred og ved Lammefjorden) dels på forskellige 
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korsblomstrede ukrudtsplanter (bl. a. agersennep), dels 

på kålroer og dyrket sennep. Ved Lammefjorden havde 

den ødelagt 5 tdr. land dyrket sennep. Ved Vig blev 

larven fundet i antal endnu 4/7 sammen med ret få 

imagines, hvoraf nogle i parring. I 1942 optrådte 

arten talrigt ved Bylderup og Bov i Sydjylland og 
ved Øm ved Lejre. I Hamburg-egnen optrådte den 

i foråret 1948 nogle steder talrigt på unge radisplanter. 

120—121. Melasoma tremulae er fundet i Danmark: 

Farvermølle ved Åbenrå, 1 stk. 17/6 21. 

130-131. Phyllodecta tibialis. Der foreligger 4 dan- 

ske eksemplarer, et fra Ejsbøl (31/5 98) og tre antage- 

lig også fra Haderslevegnen (10/7 1900). 

132. Ph. atrovirens er nu fundet i Danmark: Sot- 

trup skov, Endrupholm, Svejbæk, Gern bakker, de 

tre sidstnævnte steder i antal på bævreasp, 5—18/7. 

135, 1. 8—7 f. n. affattes således: Larverne lever på 

foderplanterne, hvis blade og blomster de gnaver. Før 

forpupningen gnaver de sig ind i stænglerne, hvor 

resten af udviklingen foregår. Imago klækkes i juli- 

aug. og overvintrer. Larver til P. junci er dog også 

fundet minerende i stængler (af Veronica beccabunga). 

136-137. Prasocuris junci. Også på vand-peberrod 

(Rorippa amphibia). 

137, 1. 6 f. n. »i jorden« ændres til: »i stænglerne«. 

138. Phaedon cochleariae. Arten er i udlandet op- 

trådt som skadedyr på peberrod (Armoracia). 

141, 1.12 og 10 f. n. »Forhofterne« læs: »Forhofte- 

gruberne«. 

143—144. Galeruca tanaceti. Arten er undertiden 

optrådt hos os som skadedyr på kartoffelplanter og 

kålroer. 

152, 1.7 f. o. »Mellemhofternes« læs: »mellemhofte- 

ringens«, og Il. 8 f. 0. »sagittåriae« læs: »aquåtica«. 
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153-154. Galerucella nymphaeae. Undertiden skade- 

lig for jordbærplanter i haver, beliggende nær vand. 

154. Art nr. 3 bør benævnes aqudtica Geoffr. (sagit- 

tåriae Gyll.). Larver er fundet på vand-skræppe (Ru- 

mex hydrolapathum), vand-pileurt (Polygonum am- 

phibium) og kragefod (Comarum palustre). 

156-157.  G. calmariensis. Larver er fundet på 

sværtevæld (Lycopus europaeus). 

157. G. pusilla. Fundet på kattehale (Lythrum 

salicaria). | 

157-158. G. tenella. Undertiden skadelig for jord- 

bærplanter i haver, beliggende nær vand. Larver er 

også fundet på gåse-potentil (Potentilla anserina) og 

eng-nellikerod (Geum rivale). 

172, efter 1. 4 f. n. indføjes: De brungule arter er 

i ydre kendetegn betydeligt varierende og for hun- 

nernes vedkommende undertiden vanskelige at be- 

stemme. For hannerne frembyder penisformen afgø- 

rende kendemærker, se oversigten nedenfor p. 174 og 

fig. 107—110. 

173 1.1—9 f. o. erstattes af følgende: 

2. Pronotums sider ret kraftigt randede, med 

ret bred randfure langs randkanten, bag- 

til som regel tydeligt indbuede. Vingedæk- 

kernes indre punktrækker som regel 

uregelmæssige. Længde som regel 4—5mm. 3. 

Pronotums sider fint randede, med meget 

smal randfure inden for randkanten. 

bende 2,54 BR DIN ane HA REG Å. 

3. Pronotums længdefolder lange, længere end 

afstanden fra længdefolden til baghjørnet. 

Vingedækkerne langstrakte, punktræk- 

kerne oftest med ret kraftige punkter. 

Ft penis ses fg OD Harland 1. transvérsa. 
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Pronotums længdefolder kortere, som regel 

ikke længere end afstanden fra længde- 

folden til baghjørnet. Vingedækkerne lidt 

brede med lidt stærkere rundede sider, 

punktrækkerne oftest med finere punk- 

fers Srmpenis: s0fig1085 11520 1a. brevicdllis. 

Fie. 4107. Fig. 108. 

brevicollis 

ferrugirea 

Fig. 109. Fig. 110. 

fransversa sublaevis 

Fig. 107—110. Crepidodera g. Penis set fra oven (til venstre) 

og fra siden. 
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4. Vingedækkerne lidt bredere, med fortil lidt 

stærkere rundede sider, oftest med regel- 

mæssige punktrækker. Pronotums sider 

bagtil som regel ikke indbuede. F: penis 

serne 1075? 0502 As lle KOS 2. ferruginea. 

Vingedækkerne lidt smallere, med fortil lidt 

svagere rundede sider. Pronotums sider 

bagtil. som regel tydeligt indbuede...... 3. 

5. Vingedækkernes punktrækker oftest regel- 

mæssige. J: penis se fig.110, 3; 'subldepis: 

Vingedækkernes indre punktrækker oftest 

noget uregelmæssige. &: penis omtrent 

gt aa ET. 1 7 ÆRE SEERNE REERE 2 Sø DE interpunctåta. 

Oversigt over de brungule arters hanner. 

1. Underranden af penis's spidsparti, set fra 

siden ikke nedadbøjet (fig. 109). 1. transvérsa. 

Undersiden af penis's spidsparti, set fra siden, 

noget nedadbøjet (fig.107, 108 og 110.. 2. 

2. Penis, set fra siden, med simpelt buet under- 

rand, set fra oven, med stærkt skeformet 

udvidet spidsparti (fig.110)..... 3. sublaevis. 

Penis, set fra siden, med tvebuet under- 

rand, set fra oven, med mindre stærkt 

udvidet spidsparti (fig, 1097,-0g 108) 553 

3. Penis, set fra oven, med tvebuede sider 

Ha SOE AS Tonks rn ARR SAG 1a. brevicodllis. 

Penis, set fra oven, med omtrent parallelle 

sider fra roden indtil spidspartiet (fig. 107). 

2. ferruginea og interpunctåta. 

173, 1.17 f.n. tilføjes: Penis (fig. 109) meget lang, set 

fra oven omtrent parallelsidet, ret slank, med noget ud- 

videt, ret langt udtrukket spidsparti, undersidens læng- 

defordybning strækker sig tilbage omtrent til roden. 
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173, efter 1.11 f. n. indføjes: 

1a. Cr. brevicollis'J. Daniel. Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker, især ved helt afvigende penisform. 

Længde 4—5 mm. 

å: Penis (fig.108) kortere og bredere end hos den 

foregående, med tvebuede sider og, set fra siden, tve- 

buet underrand, spidspartiet lidt kortere udtrukket, 

set fra siden noget nedadbøjet. Undersidens længde- 

fordybning strækker sig ikke tilbage til rodhalvdelen, 

der er stærkt hvælvet på tværs. 

Denne art, som hidtil kun har været kendt fra 

Sydeuropa og det sydlige Mellemeuropa, men nylig 

er fundet i Skåne, er også taget i Danmark: Malm- 

mosen ved Holte, nogle stkr. 2—16/8 1942, i antal 21/6 

(friskklækkede) og 16/7 1957. 

174, 1. 2 f. o. tiltøjes: Penis (fig.107) ret bred, om- 

trent parallelsidet, spidspartiet ret svagt udvidet, 

kort udtrukket, set fra siden er underranden tve- 

buet og spidspartiet tydeligt nedadbøjet. 

174 indføjes efter 1.17 f. 0.: 

3. Cr. sublaevis Motsch. Yderst nærstående til den 

foregående og for hunnens vedkommende undertiden 

næppe til at adskille fra den. Foruden de i oversigten 

nævnte kendetegn kan anføres, at pronotums tvær- 

indtryk oftest er noget skarpere end hos ferruginea og 

nærmet bagranden lidt mere, at vingedækkernes 

punktur oftest er lidt kraftigere og at gennemsnits- 

størrelsen er ganske lidt ringere. Artsberettigelsen 

fremgår af den tydelige forskel i formen af hannens 

parringsorgan. Længde 2,5—3,8 mm. 

gå: Penis betydeligt smallere end hos ferruginea, 

med stærkere skeformet udvidet spidsparti, set fra 

siden er underranden enkelt buet, ikke som hos ferru- 
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ginea tvebuet, og spidspartiet derfor mindre stærkt 

nedadbøjet (fig. 110). 

Arten har antageligt været sammenblandet med 

Cr. ferruginea. Der foreligger følgende fund: Esbjerg 

(1 stk. 25/6), Tyvse (vest for Draved skov); Dyre- 

haven (4 stkr. ved »det flade vandhul« 25/7 og 13/8); 

Læsådalen på Bornholm (1 stk. 17/7). Arten foretræk- 

ker vistnok meget fugtig bund. 

[Cr. interpunctåta Motsch. Meget nærstående til Cr. 

sublaevis, men adskilt fra den ved de uregelmæssige 

indre vingedækkestriber. Dette kendetegn er imidlertid 

varierende og sublaevis anses derfor af nogle (f. eks. 

J. Daniel) kun for en form af interpunctata, medens 

andre (f. eks. Heikertinger) anser de to former for 

artsforskellige, navnlig på grund af penisforskellen. 

Længde 2,8—3,3 mm. 

å: Penis omtrent som hos Cr. ferruginea (fig. 107). 

Cr. interpunctata er bl. a. fundet i Hamburgegnen 

og kunne muligvis træffes også hos os. Ved eftersøg- 

ning såvel af denne som af Cr. sublaevis bør man have 

opmærksomheden henvendt på forholdsvis små og 

smalle Crepidodera-eksemplarer. ] 

178-179. Chalcoides nitidula. Arten er fundet flere 

andre steder i Jylland samt på Lolland ved Harpe- 

lunde og på Fyn ved Gjerup og Hedvigslund (nær 

Odense). 

180. Ch. aurea. Fundet i nyere tid i Tårs Mader 

ved Harpelunde (Lolland) i stort antal i aug.—sept. og 

fåtalligt i juni. 

185,17 og 5 fn. 08g-186,1.86.9,. 0081015 f.x 

Artsnummeret (2) flyttes fra obtusata til ambigua. 

Den danske art er ambigua Kutsch. (Heik.), og oplys- 

ningerne p. 186 1.16—14 f. n. angår denne art og træ- 

der i stedet for 1. 7—3 f. n., der udgår. Den anden, 
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p. 186, 1. 8-19 f. o. beskrevne, som obtusata Gyll. be- 

tegnede art, som bør betegnes obtusata Heik, auct. 

(subobtusåta Jansson), er det ikke ret sandsynligt at 

finde i Danmark, da den har en noget sydligere ud- 

bredelse og foretrækker bjergegne. 

190—191. Chaetocnema aridula. Undertiden op- 

trådt hos os som skadedyr på rajgræs (Lolium). 

191—192. Ch. confusa. Oksbøl plantage; Løgnor, 

Storkevad, Salpetermosen ved Hillerød (ketset i antal 

på frytle (Luzula multiflora), 14/6). 

200-201. Haltica lythri. Fredsted, Uldum kær ved 

Vejle (1 Z og talrige 22 sigtet af opskyl, 1/4), Randers. 

202, efter 1.3 f. 0. indføjes: 

[H. cirsii Israelson. Nærstående til H. lythri og som 

denne mørkeblå, undtagelsesvis blågrøn, og ikke sær- 

lig blank, men gennemsnitligt lidt mindre og med 

anden penisform. Længde 3,7—4,7 mm. 

å: For- og mellemføddernes 1. led tydeligt udvidet. 

Penis omtrent parallelsidet, ikke udvidet mod spidsen, 

spidsen formet som hos H. lythri, men undersiden med 

en midtfure i hele sin længde, ligesom hos H. palustris, 

fra hvilken den dog let kendes ved spidsformen og 

ved smallere længdefure; denne begrænses på hver 

side af en køl og er lidt foran midten smal, men ud- 

vides såvel mod spidsen, hvor kølene bliver skarpere, 

som mod roden, hvor kølene bliver lidt lavere og 

mindre skarpe. Siderne uden for kølene omtrent i hele 

deres længde-fint;og- tæt; skråt riflede. 

Denne nylig beskrevne art er fundet i antal på en 

enkelt lokalitet i Skåne på agertidsel (Cirsium arvense) 

i sidste halvdel af juli. Hannen var omtrent lige så 

hyppig som hunnen.] 

203. H. sandini. Arten bør benævnes britteni Sharp. 

Hansted-reservatet, ketset i antal (mange 29, nogle 

Victor Hansen : Tillægsbind. 12 
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få 33) på hedelyng, 9/7. I Tyskland er den fundet på 

små planter af rævling (Empetrum nigrum), voksende 

langs læsiden af en klitrække. 

203-204. H. oleracea. Arten er undtagelsesvis op- 

trådt som skadedyr på unge egeplanter (til hvilke 

den var kommet fra nærstående Chamaenerium) og 

på jordbær. 

208-209. Phyllotreta ochripes. I Finland er arten 

taget i antal på aftenstjerne (Hesperis matronalis) i 

august. 

213-214. Ph. cruciferae. Øster Thoreby (Lolland). 

216 og 217. Art nr. 2 benævnes nu coerulea Geoffr. 

218. Aphthona euphorbiae er i de senere år blevet 

mere almindelig og kan gøre skade på hør. 

222. Oversigtens nr. 5 (1.19—25 f. 0.) erstattes af 

følgende: 

5. Pandeknuderne tydelige, bagtil afgrænsede 

af fine, tydelige pandelinier. Vingedæk- 

kerne brungule, kraftigt punkterede. 

Længde 1,3—2,4 mm. På læbeblomstrede. 5da. 

Pandeknuderne ikke tydeligt afgrænsede 

5a. Baglårenes spids brun eller brunsort, hove- 

det rødbrunt eller brunt, vingedækkernes 

søm oftest smalt mørk. Mindre, 1,3— 

18 oe SONS SUGE OSSE SONS 14a. lycopi. 

Baglårene ensfarvet brungule, hovedet rød- 

gult, vingedækkerne uden mørkere søm. 

Større, 71/82/44 so 9a. waterhousei. 

224-225 erstattes oversigtens nr. 21—25 af følgende: 

21. Vingedækkerne sorte, med gul, plettet teg- 

LET; " MERSERSE RESENS E SSL SES SES ESS STE VA AS TE DETS Kar 22. 

Vingedækkerne sorte eller sortbrune, uden 

ulemper 0] AVLER Fan 24. 



22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
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Mindre, 1,5—2 mm. Vingedækkerne korte, 

stærkt hvælvede, med en gul plet bagtil. 

På maskeblomstrede ........ 19. holsåticus. 

Større, 2,3—3 mm. Vingedækkerne mere af- 

lange, ikke særlig stærkt hvælvede..... VAR 

Vingedækkerne som regel hvert med en lys 

skulderplet og en lys spidsplet, punktu- 

ren lidet kraftig, på spidspartiet kun lidt 

svagere. Længde 2,4—3 mm. På hunde- 

BER 5705 LA KURE. blade 18. quådriguttdtus. 

Vingedækkerne som regel kun med en spids- 

plet, oftest med mørkt metalskær, punk- 

turen fortil temmelig kraftig, ofte lidt 

rækkevis ordnet, på spidspartiet meget 

svagere, yderst fin. Længde 2,3—2,8 mm. 

18a. apicålis. 

Vingedækkerne bagtil bredt afstudsede, på 

siden påfaldende stærkt, lodret nedfal- 

dende på det sted, hvor baglårene ligger 

bils Pa rubel Sel, 5 20. anchusae. 

Vingedækkerne ikke bredt afstudsede bagtil, 

ikke påfaldende stærkt nedfaldende på 

BEES SSD 7 RISTE ENA DIE Go uudserenberd 25. 

Bagskinnebenene brune eller brunsorte, for- 

og mellemben samt følehornsroden gul- 

brune eller brune. Vingedækkerne ikke 

helt sorte, men i hvert fald svagt brunligt 

gennemskinnende. Længde 2—3 mm. På 

Banned INS sone 11. melanocéphalus 

var. plantågo-maritimus. 

Bagskinnebenene, for- og mellembenene 

samt følehornenes inderste del rødgule 

BE ENE SES SA ser DEURS 26. 

Større, 2,4—3 mm. Pronotum som regel 

12” 
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blankt, næppe mikrochagrineret og ret 

fint punkteret. Vingedækkerne som regel 

ret fint og ikke tydeligt rækkevis punk- 

terede. På” hundetunge 1.0 18. quådriguttåtus 

var. immaculdtus. 

Mindre, 1,5—2,4 mm. Pronotum som regel 

mindre fint punkteret og mere eller mindre 

tydeligt mikrochagrineret. Vingedækkerne 

ret krattet skere sone NERE BY; 

27. Mindre, 1,5—2,2 mm. Vingedækkernes punk- 

Cur: bagtib svag”os mdk mr 16. luridus. 

Større, 2—2,4 mm. Vingedækkernes punktur 

bagtil tydelig og ret kraftig. På mark- 

BYRON DRE ERE SEE åt. niger; 

232 indføjes efter linie 10: 

9a. L. waterhousei Kutsch. Kendelig fra gruppens 

andre arter ved de bagtil tydeligt afgrænsede pande- 

furer. Oversiden, følehorn og ben lyst brungule, hoved 

og pronotum lidt mere rødlige, følehornene mod spid- 

sen lidt mørkere. Vingedækkerne uden eller med svage 

skulderbuler, punkturen kraftig, kun uregelmæssigt 

rækkevis ordnet. Længde 1,8—2,4 mm. 

å: Vingedækkerne lidt smallere. For- og mellem- 

føddernes 1. led yderst svagt, næppe synligt udvidet. 

Hidtil kun fundet ved Esbjerg strandskov, på åben 

sandbund på ager-mynte (Mentha arvensis), i antal i 

aug.—nov. 

233—234. L.melanocephalus. Hos en mørk form, 

var. plantågo-maritimus Dollman (nigrinus Weise?), 

er oversiden mørkebrun eller sortbrun, ofte med 

mørkere vingedækkesøm, følehornene sortbrune med 

lidt lysere rod og benene rødbrune, baglår og -skinne- 

ben brunsorte. 

Denne form adskilles fra L. niger ved mørkere føle- 
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hornsrod, for- og mellemben og bagskinneben, ikke 

helt sorte, men i hvert fald svagt brunligt gennem- 

skinnende vingedækker, hvis skuldre er tydeligere mar- 

kerede, og hvis sider bag skuldrene er svagere rundede, 

lidt kortere bagskinneben og lidt kraftigere, mod 

søn 112 113 

plantago- 5: niger 
maritimus 

melangce- 
pkalus 

Fig. 111—113. Longitarsus gg. Penis. 

spidsen stærkere udvidet 2. bagfodsled. Hannens 1. 

forfodsled er lidt bredere og kortere og penis bredere, 

ikke helt så langt tilspidset (se fig. 112 og 113) og, set 

fra siden, højere bagtil og stærkere nedfaldende fortil. 

Da penis også afviger fra penis hos hovedformen af 

melanocephalus (fig. 111) på disse punkter og navnlig 

er meget kortere og ikke så langt tilspidset, og da 

vingedækkernes form som regel er afvigende ved tyde- 

ligere afsatte skuldre, mindre lang tilspidsning og ved 

at være bredest meget længere tilbage, er der sand- 

synligvis tale om en selvstændig art, nærstående til 

LL: filger. 

Kun fundet ved Esbjerg vesterstrand (i antal på 

Strand-vejbred (Plantago maritima), juli. 
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235. L. suturalis. Skeldebro på Broagerland, Gra- 

venshoved, Mogenstrup, Svenstrup ved Borup St., 

Lyngby mose. April-okt., hyppigst i maj og aug., 

oftest kun enkeltvis eller fåtallig. 

236. L. lycopi er nu konstateret som dansk: Enges- 

tofte mose ved Maribo sø, på mynte (Mentha) i 

antal 4/7. 

236-237. L. curtus. Skeldebro på Broagerland, i 

antal 15/8, vistnok på forglemmigej (Myosotis arven- 

sis); Mogenstrup, i antal 19/9, vistnok på mynte 

(Mentha arvensis). 

238-239. L. brunneus. Ulveskoven ved Birkelse; 

Frejlev, Engestofte mose, Hanemose, Løgnor, Herlufs- 

holm. Arten lever på gul frøstjerne (Thalictrum fla- 

vum) og er taget i tiden maj-aug., talrigt i maj og 

juni 

239, 1.7 f. n. »sort« læs: »lys«. 

240 efter 1. 6 f. o. indføjes: 

18a. L. apicålis Beck. Nærstående til L. quadrigutta- 

lus, men adskilt fra den ved de i oversigten angivne 

kendemærker. Sort, oversiden oftest med svagt, mørkt, 

grønligt eller brunligt metalskær, en spidsplet (sjæl- 

dent også en lille skulderplet) på vingedækkerne, fø- 

lehornenes eller deres rod og benene rødgule eller 

brungule, baglårene rødbrune med mørkere overside. 

Længde 2,3—2,8 mm. 

åg: Forføddernes 1. led noget udvidet. 

2 eksemplarer foreligger fra Hvorup, nord for Ålborg, 

okt.1892. I Skåne er arten fundet på mere eller min- 

dre tør, ofte hedeagtig bund i aug. og sept., måske på 

høst-borst (Leontodon autumnalis). 

240-241. L. nigerrimus er nu fundet i Danmark: 

Munkeskov, nordøst for Haslev (i vegetationstæppet 

i en tørvemose 30/7, 13/9 og (i antal) 22/9), Dyrehaven 
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(1 stk. ketset ved »det flade vandhul«, 27/6); på Born- 

holm enkeltvis på stranden nord for Rønne, i Paradis- 

bakkerne og på Hammeren. Arten lever på blærerod 

(Utricularia). 

241-242. L. niger. Om adskillelsen fra L. melano- 

cephalus var. plantago-maritimus se foran under denne 

p. 180. Angivelserne p. 242, 1.12—9 f. n. om artens 

forekomst udgår og erstattes af følgende: 

Kun fundet i Thy (1 stk. i Tved plantage) og på 

Møen (Jydelejet og Høvblege, i antal på mark-bynke 

(Artemisia campestris), aug.). 

242-243. L. parvulus. Arten har i de senere år 

bredt sig meget og træffes nu undertiden under for- 

hold, der tyder på, at den ikke er bundet til hør. 

Ofte i selskab med Aphthona euphorbiae. Undertiden 

skadelig for hør. 

243. I 3. gruppe bør nævnes L. longiséta Weise. 

Kendetegnet ved, at hvert vingedække ved spidsen 

nær sømhjørnet har et meget langt, udstående hår. 

Hovedet, følehornenes ydre del og baglårene mod 

spidsen brunsorte, pronotum og vingedækkerne rød- 

gule, de sidste med en mørk sømstribe, der begynder 

noget bag scutellum, derefter bliver bredere og bagtil 

atter smallere. Pronotums og vingedækkernes punk- 

tur kraftig. Længde 1,5—1,8 mm. &: For- og mellem- 

føddernes 1. led noget udvidet. Arten er fundet bl. a. 

i Skåne. Den lever på ærenpris-arter (Veronica chamae- 

drys, serpyllifolia og longifolia). 

246—247. Apteropeda globosa. Møen, Herlufsholm. 

Angives også at leve på ærenpris (Veronica officinalis 

og chamaedrys). 

247. A.splendida. Arten angives også at leve på 

ærenpris (Veronica montana) og vejbred (Plantago 

major og media). 
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248. A. orbiculata er nu fundet i Danmark: Holme- 

skoven ved Sakskøbing og omkring Maribo på vej- 

bred (Plantago major og lanceolata), ærenpris (Vero- 

nica chamaedrys og montana), galtetand (Stachys 

silvatica og palustris), kransbørste (Clinopodium vul- 

gare), brunrod (Scrophularia) og tidsel (Cirsium vul- 

gare). Som foderplanter angives også barsvælg (La- 

mium galeobdolon) og betonie (Betonica officinalis). 

Imago er klækket i aug.—sept. 

250. Dibolia occultans. Engestofte, Stasevang. 
250-251. D. depressiuscula. Arten angives også at 

leve på døvnælde (Lamium album) og ærenpris (Ve- 

ronica teucrium). 

251. D. rugulosa. Lerbjerg, Strandkær (Mols) på 

sand-hanekro (Galeopsis ladanum), i antal 26/7 og 24/8. 

253, 1.15 f. 0. »fusiformis« ændres til: »crambicola«. 

255. Art nr. 2 bør benævnes sophiae Heik. (cyandp- 

tera auct.). 

256:-Efter 1.-9-in. indføjes: 

[Ps. wéberi Lohse. Nærstående til napi, men adskilt 

fra den ved, at pronotums sider bag forhjørnerne ikke 

er vinkelformet fremtrædende. Endvidere er kun 1. 

og 2. følehornsled (hos napi også 3. led) lyse, benene 

kortere end hos napi, bagskinnebenenes rod næsten 

altid (hos napi næsten aldrig) mørk og hannens 1. for- 

fodsled ikke (hos napi tydeligt) udvidet. Oversidens 

metalfarve er rent blå, uden iblanding af grønt, så- 

ledes som oftest hos napi. Længde 3,2—3,7 mm. 

Arten er udbredt i Nordtyskland (bl. a. i Holsten, 

hvor den er meget hyppigere end napi, og omkring 

Hamburg) og kunne muligvis findes hos os, især vel 

i det sydligste Jylland. Den lever på brøndkarse 

(Nasturtium officinale), overvintrer som imago og er 

især taget i maj, juli og august.] 
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256-257. Art nr. 4 er ikke fusiformis Illig. men en 

først i 1953 beskreven art, crambicola Lohse. Yder- 

ligere findesteder: diget udfor Als Nørreskov, Halk; 

Hindsholm, Ærø, Ristinge klint, Enø, Rørvig, Tis- 

vilde. Sætningen p. 257, 1. 6—7 f. 0. udgår. 

257. Ps. cuprea. Østenfjeld på Djursland. 
262-263. Hispella atra. Ristinge klint, Kongstrup 

klint på Røsnæs; Bornholm. Som foderplante angives 

også rapgræs (Poa compressa). 

270, 1. 3 f. n. og 271, 1.10 f. n.: »smundskjoldet« læs: 

»overlæben«. 

272. Cassida seladonia. Hansted-reservatet (1 stk. 

1 slutn. af maj eller beg. af juni 54), Thorsager (1 stk. 

4/7 34), Strandkær på Mols (1 stk., juni). 

272-273. C.sanguinosa. Også på alm. røllike 

(Achillea millefolium). 

275... -C. margåritacea. «Ristinge, klint; 2 stkr.,. 24/6 

og 9/8. Som foderplante angives også sæbeurt (Sapo- 

naria officinalis). 

276-277. C. vittata. Salten, Marselisborg, Katholm ; 

Tranekær, Gjerup, Marielund ved Odense, Veddinge 

bakker. 

279. Familien benævnes nu Bruchidae. 

281, 1.1 f. o. Arten benævnes nu sericeus Geoffr. 

(eårdui Boh: eistt: FJ 

281, 1.12 f. n. Slægten benævnes nu Bruachus L. 

282-283. B. loti. Arten har bredt sig stærkt i de 

senere år. 

BAMSE ove ØB 43 4100 110 bag 
skinnebenene(s)« læs: »mellemskinnebenenef(s)«. 

285, 1. 6-11 f. o. Denne form må anses for en særlig 

art: B. viciae Oliv., ab. fahraei Gyll. 

286—287. Art nr. 1 benævnes nu fascidtus Oliv. 

(cisti Payk.). Arten har i de senere år bredt sig stærkt 

og er nu udbredt og ret almindelig. 
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Vandkalve og hvirvlere. 
(Haliplidae, Dytiscidae og Gyrinidae). 

Biller VIIT. 

8. Haliplus. Følgende navneændringer er sket: 

5. H. heydeni Wehncke skal benævnes transvérsus 

Thoms. 

7. H. lineolåtus Mann. skal benævnes wéhnckei Gerh. 

8. H. nomax Browne skal benævnes lineolåtus Mann. 

21. H. fluviatilis: Fladså ved Mogenstrup. 

23, 1.3 f. 0. I Sverige er fundet en hunform med 

helt glatte vingedækker (var. laevigåtus Falkenstrøm). 

23, 1.3 f. n. »mellembrystforlængelse« ændres til: 

»bagbrystforlængelse«. 

24-25. H. fulvicollis: Vejrs, 1tantal rv 7/7 3180 

25-26. H. furcatus: Rønne. 

43. Bidessus hamulatus. Arten angives især at fore- 

komme mellem alger på gamle træpæle, sivstængler 

o. lign. 

47, 1.11 f. o. »pronotum« ændres til: »prosternum«. 

53, 1. 8 f. n. ændres »1. og 2. bugled groft punk- 

terede,« til: »pronotums midtparti«, og 1. 4 f. n. ændres 

»1. og 2. bugled ikke ret groft punkterede,« til: »pro- 

notums midtparti«. 

59. Hydroporus incognitus. Bygholm (6 stkr., 

marts); Strødam (1 stk. i en skovsø, 27/9). Arten kan 

ifølge Zimmermann adskilles fra H. palustris ved, at 

sidste bugleds punktur er fin og spredt, ikke som hos 

H. palustris grov og tæt. Den angives af nogle at 

foretrække kolde, skyggede, stående småvande med 

tørve- eller løvdækket bund. 

68. H. obsoletus: Donse å ved Stase vang (1 stk. 

21/4 53). 

80, 1.9 f. n. ændres til: Nørholm, Balle ved Silkeborg. 
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87, 1. 9 f. o. ændres »7« til: »8«. 

87, 1.14—15 f. o. affattes således: 

»grinering. Følehornenes endeled sort 

eller med sort spids. Længde 7—9 mm.. 14a.« 

87 efter linie 19 f. 0. indføjes: 

»14a. Større, 8-9 mm, og bredere. Følehor- 

nenes endeled med sort spids, 8.—10. led 

Fig. 114. FE 115: 

Fig. 114—115. Agabus 3. Paramer. Fig. 114: chalconotus; fig. 115: 

melanocornis. f 

som regel ensfarvet brunrøde. J: para- 

merermnes se he Æt 53. 42 6. chalcondtus. 

Mindre, 7—8 mm, og smallere. Følehornenes 

endeled helt eller næsten helt sort, 8.—10. 

led som regel mørkere mod spidsen. JF: 

paåramererne; se fig; 115,16 a- mélanocornis. 

87, 1.16—1 f. n. affattes nr. 17—19 således: 

17. For- og mellemføddernes kloled c. så langt 

som 3. og 4. led. Bagføddernes kloled rige- 

ligt dobbelt så langt som bredt. 11. paludåsus. 

For- og mellemføddernes kloled betydeligt 

længere end 3. og 4. led. Bagføddernes 

kloled rigeligt 3 gange så langt som bredt, 18, 
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18. Pronotums sider bredt rødlige. Bagskinne- 

benenes længste endespore c. så lang som 

basiske, ANSAT SAR 10. uligindsus. 

Pronotums sider ikke eller kun ganske 

smalt rødlige. Bagskinnebenenes ende- 

spøre- lidt kortere end 1. bagfodsled; ., 719. 

19. Større, 7—8 mm. Kun enkelte spredte af 

vingedækkernes mikroskopiske netma- 

sker med et lille midtpunkt: .….. '12;66rigener:; 

Mindre, 6—6,5 mm. Talrige af vingedækker- 

nes mikroskopiske netmasker med et lille 

MIR UnNET Sire per færre ssp ER clypedlis. 

89. Agabus striolatus er nu fundet i Danmark: 

Draved skov (i antal i en overskygget grøft, sept.). 

91. A.melanarius bør benævnes tarsåtus Zett. 

92, efter 1. 8 f. n. indføjes: 

6a. A. mélanocérnis Zimm. Meget nærstående til 

A. chalconotus, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker samt ved, at hannens sidste 

bugled helt eller næsten mangler længderynker, medens 

det hos chalconotus bagtil har nogle korte, ret kraftige 

længderynker. 

Arten, der har været sammenblandet med eller be- 

tragtet "som varietet af …ehalconotus, + ersfundet-å 

Hansed-reservatet og på Fanø. Antagelig er den videre 

udbredt hos os i Vestjylland og træder her måske, i 

hvert fald overvejende, i stedet for chalconotus. 

93-94. A. nigroaeneus: Boserup, juni. 

97, 1.13—12 f. n. udgår sætningen om forbrystfor- 

længelsen, og 1. 9 f. n. ændres 6 til: 6—6,5. 

111,L:5.f.:0. Rhantus ændres tibRantus: 

112-113. Rantus pulverosus: Udbredt i Jylland. 

116,14 f:-0.. laffans læs: åtifans., 

118 f. n. Colymbetes striatus: Århus (marts); Bøtø 
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(1 stk., aug.), Boserup (1 friskklækket stk., 26/6), 

Bøllemosen. Lokaliteten Kandestederne udgår. 

127, nederst. Graphoderes austriacus: Bøtø, aug. 

136-137. Dytiscus circumflexus. Den glatte hun- 

form er yderligere fundet i København (Tivolisøen) 

og i de seneste år i Dyrehaven og i et vandhul ved 

Kongelunden på Amager. 

138-139. Cybister lateralimarginalis. Larver er i 

nyeste tid fundet i Bøllemosen. 

144. Gyrinus minutus: Undersiden kan være delvis 

mørk. 

145. G. thomsøni bør benævnes aeråtus Steph. 

146. G. strigulosus: »ved Hamburg« ændres til: 

»i Mecklenburg«. 

146. G. distinctus er nu fundet i Danmark: Hald 

sø, Svejbæk, Ballum, Ringkøbing (i tørvegrav); Møen 

(Aborresø). 

147, 9—15 f. 0. erstattes af følgende: 

Foruden den ovenfor beskrevne, hos os almindelige 

form (substriåtus Steph.) forekommer hos os også en 

anden form (natåtor L.), der betragtes som hoved- 

formen. Den afviger fra substriatus ved, at oversiden 

er mere kulsort, uden tydeligt metalskær, at vinge- 

dækkernes indre striber kun er lidt finere end de ydre, 

at mesosternum og sidste bugled, ofte også vinge- 

dækkernes sidedækker er mørkere, og at gennemsnits- 

størrelsen er lidt ringere. Hannens parringsorgan er 

forholdsvis mindre og siderandene af penis samt de 

indvendige siderande af paramererne mørkere end hos 

substriatus. De to former betragtes af nogle som sær- 

skilte arter. 

Almindelig, hovedformen dog vistnok ret sjælden. 

147. G. suffriani. De i oversigten og beskrivelsen 

angivne punkturforskelle fra G. natator er ikke sikre. 

Afgørende er peniskaraktererne. 
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Nye fund: Syd for Ry (i Skærsåen og i en tørve- 

grav og et kildevæld). Maj, juni, aug., sept. 

148. G. bicolor bør benævnes paykulli Ochs (bicolor 

auct.). Ringkøbing (i tørvegrave og i fjorden), Vondå, 

Hald sø; Odense, Gurre sø, Kattehale mose, Bør- 

stingerød mose. 

Vandkærer. 
(Hydrophilidae). 

Biller IX. 

11—12. Hydraena testacea: Vosemose på Fyn (1 stk. 

24/5 41). I Tyskland er arten engang fundet i antal 

i en overskygget skovdam i Lemna- og Riccia-laget, 

maj. 

28-29. Limnebius nitidus: Oksenvad ved Stursbøl 

(stks 30Æ "SB 

34 og 40. Helophorus viridicållis bør benævnes 

flåvipes Fabr. 

45—46. H. pumilio: Oksenvad (1 stk. 5/5 40). 

66—67. Cercyon granarius og tristis: Kæbepalpernes 

farve er varierende hos begge arter. C.'granarius er 

fundet i Viemose (Fyn) og i antal i Kagsmose (ved 

sigtning af planterester i vandkanten, især i maj). 

71, 1.10 f. n. »Meget sjældnere« ændres til: Udbredt, 

men mindre almindelig«. 

75. Berosus spinosus: Sønderborg, Hadsten, Legind 

ved Nykøbing M. 

71, 1.14 f. o. ændres »10.« til »9.«. 

88 og 89. Enochrus minutus bør benævnes affinis 

Thunb. (minutus auct.). 
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Blødvinger, Klannere m.m. 
(Malacodermata, Fossipedes, Macrodactylia og Brachymera). 

Biller X. 

5—6. I familieoversigten indføjes p. 5 efter 1.1 f. n.: 

2. Hovedet bagtil på hver side, nær øjets inder- 

rand med et brungult biøje. Følehornene 

med Ileddet. kølle... 9. Derodéåntidae. 

Honest uden BES nen re 2a. 

6, 1.1 f. o. ændres »2« til: »2a«. 

6, 1.13 f.n. Dasytida læs: Dasytidae. 

8—9. Dictyopterus aurora. Arten er i de senere år 

fundet fåtalligt nogle steder i Nordsjælland: Frede- 

riksdal (1 stk. i trøsket stub, 20/5), Gelsskov (1 stk. 

22/6), Ravneholm (2 stkr. i parring på løvet af røn, 

30/5), Rudeskov (1 stk. på egeløv, 18/6), Teglstrup 

hegn (nogle stkr. i løbet af nogle år i tiden fra 5. til 

25. juni i nåleskov ved ketsning og på gamle gran- 

stubbe). Larven lever i trøskede løv- og nåletræsstubbe, 

i hvilke imago kan findes om foråret. 

9. D. affinis. Arten er i Tyskland gentagne gange 

fundet siddende på afbarkede fyrrestammer. I Eng- 

land er larver fundet i væltet birk i maj og klæk- 

ket. 5/6: 

9—10. D. cosnardi. Arten er også fundet i Jylland 

(Christiansdal ved Haderslev), på Langeland (Heste- 

haven ved Tranekær) og Fyn (Brahetrolleborg) samt 

i Boserup skov. 

24,1. 8 f. 0.: »haemorrhoidålis« ændres til: »decipiens«. 

24, 1. 7 f. n. i oversigtens slutning ændres »12. pal- 

lida« til: 22, og der fortsættes: 

22. Den skråt afskårne spidskant af kæbepal- 

pernes endeled smalt mørk. Vingedæk- 
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kernes behåring temmelig ensartet. Ø: 

påfringsorgåhel:se fg VELA ETS 12; pållida. 

Kæbepalpernes endeled ensfarvet rødgult. 

Vingedækkernes behåring med iblandede 

meget. længere, sopstående hår; 5 pars 

fingsorganet; set. 21635523 å 12a. cryptica. 

Fig. 116. Fig. 127; 

cryplica pallida 

Fig. 116—117. Cantharis g. Parringsorganet set fra neden. 

28. Cantharis annullaris. Rønnes omegn: Rahbæk- 

keværket (på blomstrende hvidtjørn), Kanegård skov 

og Risenholm, juni. 

32—33. C. quadripunctata. I Sydsverige er arten 

engang fundet i stort antal på mosebund med pors 

(Myrica) i sidste halvdel af juni. 

34, efter 1.15 f. 0. indføjes: 

12a. C. cryptica Ashe. Meget nærstående: til C. pal- 

lida, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker, se foran. Længde 6,5—8 mm. 

3: Penis, se hie. 116: 

Arten har været sammenblandet med C. pallida, 

sammen med hvilken den undertiden forekommer. 

Eksemplarer foreligger hidtil kun fra Jylland: Chri- 
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stiansdal ved Haderslev, Esbjerg, Marselisborg skov, 

Laurbjerg, 13/6—2/8. 

35, 1.12 f. n. »C. haemorrhoidålis Fabr.« ændres til: 

»C. decipiens Baudi.« 

Også i Sverige, Norge og Nordtyskland har denne 

art fejlagtigt været betegnet som haemorrhoidalis. Den 

rigtige C. haemorrhoidalis Fabr. er antagelig en syd- 

ligere art; den foretrækker nåleskov, medens C. deci- 

piens lever i løvskov. 

50, 1.17 f. n.: »3—5,5« læs: »3,3—5,5«. 

55, 1. 9 f. 0. »væsentligt« læs: »oftest væsentligt«. 

55, 1.10:£.50) 58—5,54 fæs: »3;3—5,5«. 

58—59. Malthodes guttifer. Frejlev, Jydelejet. 

59—60. M. dispar. Vosemose (Fyn). 

62, 1.16 f. o. »væsentlig« læs: »oftest væsentligt«. 

63. M. maurus. Hos Q er følehornenes 3. led ofte 

ikke væsentligt længere end 2., men arten er kendelig 

ved de ensfarvede vingedækker, de helt sorte følehorn 

og størrelsen. 

Haderslevegnen; Fåborg, Ermelunden, Ravneholm, 

Viksø, Teglstrup hegn. 

63116 fn. 51,3-30 keg 98 33,34. 

66—67. De fuldvoksne Malachiider er ifølge iagt- 

tagelser af H. Schmidt planteædere, der fortrinsvis 

ernærer sigyaf blomster og: pollen af græsarter, især 

eng-rævehale (Alopecurus pratensis) og hvas hunde- 

græs (Dactylis glomerata). 

72. Anthocomus coccineus. Arten har i de senere år 

bredt sig. 

75. Axinotarsus pulicarius angives at foretrække 

pollen af fløjlsgræs (Holcus lanatus) og i mindre grad 

hvas hundegræs (Dactylis glomerata). 

75—76. A. ruficollis er nu fundet i Danmark. Had- 

sten, nogle stkr., 11/6, 16—19/7 og 12/8; i antal 19/7. 

Victor Hansen: Tillægsbind. 13 



X, p. 78—104 194 

78. Malachius viridis. I udlandet er fundet eksem- 

plarer med rødlige forhjørner på pronotum (var. 

pseudobipustulatus Evers). | 

79. Paratinus femoralis. Tillitse strand syd for 

Nakskov, i antal ved at ryste klitgræs, 3—6/7; Born- 

holm (Øster Sømarkshuse og Rønne nordstrand). 

88—89. Dasytes nigrocyaneus. Løgnor, på blom- 

strende hvidtjørn. 

92-93. Trichoceble memnonia. Arten er i udlandet 

banket af og ketset under ege og klækket af ege-, elle- 

og elmeved (svampet eller trøsket, men dog ret ud- 

tørret), men også ketset i kanten af fyrreskov. 

94. Haplocnemus nigricornis. Undertiden banket 

al eg, 

94-95. H. pini. Genfundet i Keld skov ved Bre- 

mersvold, 1 -stk.:27/6'38. Arten er budlandet fundet 

både på nåletræer (på blomstrende gran og fyr, på 

vedstabler og under bark) og på løvtræer, især eg; 

den er flere gange 'klækket af egeved .0g erfaret 

løbende på stående egestammer, der var stærkt besat 

af skjoldlus, samt overvintrende ved foden af ege og 

gamle popler. 

102. Corynetes obenbergeri anses nu af de fleste 

forfattere ikke som artsforskellig fra coeruleus, idet 

ingen af de angivne kendetegn er holdbare. 

104 efter 1.14 f. o. indføjes: 

9. familie Derodåntidae. 

Nærstående til ;Corynetidae;, »men "adskilt. fra 

denne såvel som gruppens andre familier ved, at 

hovedet bagtil på hver side, nær øjets inderrand, har 

et brungult biøje. 

1. Laricobius Roseni: 

Følehornene med 3-leddet kølle. Pronotum med 

randede sider. Føddernes 4. led meget lille og utyde- 
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ligt, indleddet i 3. leds spidsudranding og ikke ragende 

ud over 3. leds spids, så at fødderne tilsyneladende 

er 4-leddede. 

1; Lseriéhsøni Rosenh.. (fig. 118). Sort, ret spredt, 

udstående behåret, følehorn, skinneben og fødder gul- 

Fig. 118. Laricobius erichsoni. x 235. 

brune, vingedækkerne som regel med et gulbrunt 

længdebånd, der kun lader den mørke søm og siderand 

tilbage. Pronotum meget bredere end langt, meget 

groft punkteret, i bunden meget fint punktuleret, 

siderne rundede, for- og bagtil lidt indbuede, for- og 

baghjørnerne derfor tydeligt afsatte. Vingedækkerne 

meget bredere end pronotum, med grove længde- 

punktrækker. Længde 2—2,5 mm. 

Sjælden (J, Ø). Draved skov, Fakkegrav, Juels- 

B3g 
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minde skov ved Oens; på Fyn i Viemose, Gundstrup 

mose og Seden skov; Jægerspris Nordskov. Arten 

lever både som larve og imago af bladlus (især Drey- 

fusia piceae og niissleini samt Pineus strobi) på nåle- 

træer; og er banket: af eller''ketset under Færk;'gren 

og fyr, maj og aug. Endvidere er den sigtet enkeltvis 

af grannåle og (ved Juelsminde) i antal under tang 

på stranden (efter flyvning). Imago overvintrer. Ar- 

ten, der tidligere ansås for en mellemeuropæisk bjerg- 

art, har i nyere tid bredt sig i Nordtyskland, og er 

antagelig også ved at brede sig i Danmark, hvor den 

første gang blev fundet i 1939 ved Fakkegrav. 

109. Cyphon. 

Artsadskillelsen, der vanskeliggøres ved de ydre 

kendetegns stærke varieren, er blevet klarlagt ved 

Tord Nyholms nye undersøgelser, navnlig også af 

parringsorganerne hos 3 og 2 og af bagkroppens 8. og 

9. rygled og 9. bugled hos FJ, jfr. fig. 119—125. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkerne uden længderibber). 2... 2: 

Vingedækkerne (set skråt bagfra) hvert med 

2—4 svage, men dog oftest tydelige 

LEDTES Ea 1 ag ERA SR Rn KL SEE RSS NEE 9. 

2. Mindre, 2,3—2,5 mm. Hoved og pronotum 

meget fint, ikke kornet punkterede og, 

ligesom undersiden, mørke. Pronotums 

bagrand på hver side noget indbuet 8. pådi. 

bore SD FÆRDEDES so ERNE 3 

3. Vingedækkerne meget langstrakte, omtrent 

2/, længere end tilsammen brede, i forreste 

1) Dette skelnemærke er normalt let anvendeligt, men det må 
dog tages i betragtning, at længderibberne undtagelsesvis kan 
mangle hos palustris $ og omvendt være antydede hos phragmite- 
ticola og hos kongsbergensis g. 

sk 
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halvdel omtrent parallelsidede og noget 

fladtrykte, meget pæt punkterede og li- 

det blanke. Længde 3—4,2 mm. 

1. phrågmiteticola. 

Vingedækkerne mindre langstrakte, ikke 

over c. !/, gang længere end tilsammen 

brede, siderne fortil svagt divergerende 

KANO SELEN MASS DERS EN Å. 

Vingedækkerne med kraftig, lidt mindre 

tæt punktur og påfaldende kort og fin, 

ret spredt behåring. Pronotums midtparti 

yderst fint og utydeligt punkteret, bag- 

randen på hver side tydeligt indbuet. 

Kroppen ret bred. Hovedet mørkt, vinge- 

dækkerne ikke mørkere langs sømmen. 

bende 334 MOMMSEN 4. punctipénnis. 

Vingedækkerne med finere og tættere punk- 

fur ogstættere; normal behåring ss. d. 

Pronotums bagrand på hver side stærkt 

indbuet. Hovedets punktur kraftigt kor- 

het bene de'3137 mm 74. 3. pubéscens. 

Pronotums bagrand ikke eller kun svagt 

indbuet på hver side, i modsat fald (varia- 

bilis) hovedets punktur kun svagt kornet. 6. 

Vingedækkerne hos & ret korte, med ret 

stærkt rundede sider, hos 2 lige bag scu- 

tellum med et lille, lidt ophøjet parti, der 

er: finere punkteret -og kortere behåret 

end omgivelserne. Pronotums midtparti 

ret kraftigt kornet punkteret, bagranden 

ikke eller næppe indbuet på hver side. 

Bugen tæt punkteret. Længde 2,7—3,2 mm. 

7. kongsbergénsis. 

Vingedækkerne mere langstrakte og med 
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ret svagt rundede sider, bag scutellum 

uden sådant parti. Pronotums midtparti 

(bortset fra hilaris): fint punkteret 4. "A 

Pronotums bagrand på hver side tydeligt 

indbuet. Undersiden mørkere, bugen tæt 

punkteret. Hovedet oftest mørkere end 

pronotum. Længde 3—3,8 mm... 2. varidbilis. 

Pronotums bagrand på hver side kun svagt 

eller næppe indbuet. Undersiden lysere. 

Hovedet rødligt eller brunrødt, ikke mør- 

kere end pronotum. Længde 3—3,5 mm. 8. 

8. Bugen tæt punkteret. Vingedækkerne strå- 

gule, oftest lidt lysere end hoved og pro- 

notum, sømmen bagtil ofte smalt mørk. 

5.-hildgis, 

Bugen spredt punkteret. Vingedækkerne 

rødlige eller brunrøde, ikke lysere end 

hoved og pronotum, sømmen ikke mør- 

keré; oftest BÆRE DEERE. MM 6. ochråceus. 

9. Punkturen på hovedet og pronotums sider 

mindre kraftigt kornet. Vingedækkerne 

grovere og mindre tæt punkterede, læng- 

deribberne ret kraftige. Følehornenes 

3. led tydeligt kortere.end 2. led. Længde 

BD 10 09 07 LESTER SR 9. coarctåtus. 

Punkturen på hovedet og pronotums sider 

kraftigt kornet. Vingedækkerne fint og 

tæt punkterede, mindre blanke, længde- 

ribberne svagere. Følehornenes 3. led ikke 

eller næppe kortere end 2. led. Længde 

adel ang, 151444 04 RER 10. paltustris. 

| 

1. C. phrågmiteticola Nyholm (varidbilis auct. og X, 

p. 111, nec Thunb.; pubescens Schiødtes fortegn.). Se 
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SD LÆ DE pp) 112, 1210-£/ 0; Pronotums bag- 

rand på hver side tydeligt indbuet. Længde 3—4,2 mm. 

Temmelig almindelig, både ved ferskt og brakt 

vand, især på tagrør (Phragmites). 

2. C. variåbilis Thunb. (nigriceps Kiesw. og X, p. 112 

ex parte). Kendelig ved de i oversigten angivne karak- 

terer. Normalt farvede individer har mørkebrunt eller 

sort hoved, rødgult pronotum og gulbrune vingedæk- 

ker med bagtil smalt mørk søm. Længde 3—3,8 mm. 

å: Penis” dorsalstykke, se fig. 1235. 

Almindelig. 

3. C. pubéscens Fabr., Nyholm 1955 (carectérum 

Nyholm 1945; nigriceps auct. og X, p. 112 ex parte). 

Meget nærstående til den foregående, men adskilt fra 

den ved, at hovedet er kraftigere kornet "punkteret, 

pronotums bagrand på hver side lidt stærkere ind- 

buet og dets baghjørner derfor lidt stærkere frem- 

trædende. Hos normalt farvede individer er hovedet 

lysere eller mørkere rødbrunt, oftest tydeligt mørkere 

end pronotum, dette rødbrunt og vingedækkerne af 

samme grundfarve som pronotum, ofte med mørkere 

rod, sider og søm. Fødderne er oftest, i modsætning 

til variabilis, lidt lysere end skinnebenene. Længde 

3,1—3,7 mm. 

åg: Penis” dorsalstykke, se fig. 124. 

Arten, der har været sammenblandet med den fore- 

gående og undertiden forekommer sammen med 

denne, er vistnok almindelig. 

4. C. punctipénnis Sharp. (X, p. 112—113). Nærbe- 

slægtet med de to foregående, men kendelig ved de i 

oversigten nævnte skelnemærker, navnlig vingedæk- 
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kernes karakteristiske punktur og behåring. Gulbrun 

eller brun, hovedet mørkebrunt eller sort, vingedække- 

sømmen ikke mørkere. Længde 3—3,4 mm. 

Hidtil kun fundet i Silkeborgegnen (ved Lysbro og 

Ørnsø) og i Lyngby mose, 17/7—10/9. Arten er bundet 

til sure Sphagnum-moser og forekommer, i modsæt- 

ning til de fleste andre arter, oftest kun ret fåtallig. 

123 

Fig. 119—125. Cyphon gg. Fig. 119—120: parringsorganets ventral- 

stykke (begge set halvvejs fra oven, halvvejs fra siden) hos coarc- 

tatus (119) og palustris (120). Fig. 121—123: 9. bugled hos hilaris 

(121), ochraceus (122) og kongsbergensis (123). Fig. 124—125: par- 

ringsorganets dorsalstykke hos pubescens (124) og variabilis (125). 



201 X1:0/104 

Bk Chris Nyholm .(ochråcenus: X;. p. 113; nec. 

Steph.). Kendetegnet ved farven, ret stærk kornet 

punktur på hovedet, pronotums fint kornet punkte- 

rede midtparti og på hver side kun svagt indbuede 

bagrand og bugens tætte punktur. Hoved, pronotum 

og undersiden rødgule (yderst sjældent noget mør- 

kere), vingedækkerne strågule, sømmen ofte bagtil 

smalt mørk. Længde 3,1—3,5 mm. 

år 9: bugled,-se fig. 121. 

Arten foretrækker sure Sphagnum-moser og er vist- 

nok udbredt på sådanne lokaliteter. Forekommer 

f. eks. i Bøllemosen. 

6. C. ochråceus Steph. Kendetegnet ved, at kroppen 

er ensfarvet, rødgul til brunrød, uden mørkere hoved, 

vingedækkesøm eller underside, at pronotums midt- 

parti er meget fint, svagt kornet punkteret og dets 

bagrand på hver side ikke eller næppe indbuet, at 

vingedækkerne er temmelig fint og tæt punkterede 

og bugen spredt punkteret, samt ved størrelsen. 

Længde 3—3,2 mm. 

gg: Gu busled-st. fig: 122, 

2: Vingedækkerne bagtil, noget foran spidsen og 

noget fra sømmen med et meget lille, rundt, under- 

tiden yderst svagt nedtrykt parti, der er beklædt med 

meget kortere hår end omgivelserne. 

Arten, der har været overset hos os, er vistnok ret 

almindelig på noget skygget fugtig bund ved skov- 

sumpe, især ellemoser. Juni—juli. 

7. C. kongsbergénsis Munster (X, p. 113—114). Kende- 

tegnet ved de i oversigten nævnte karakterer. Nor- 

malt farvede individer er gule eller gulbrune, ofte med 

mørkere hoved, men undertiden er farven noget mør- 
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kere eller vingedækkerne på rod og søm eller tillige på 

siderne mørkt tegnede. Vingedækkernes punktur lidt 

finere og tættere end hos den foregående. Længde 

2,7—3,2 mm. 

åg og 2: X, p. 113—114. Hannens 9. bugled: fig. 123. 

Hidtil kun fundet i Sortemose ved Allerød (i antal 

3/8) og i Lyngbymose (1 stk., juli). Arten er bundet 

til sure Sphagnum-moser. 

8. C. pådi L. (X, p. 114). Let kendelig ved den ringe 

størrelse, farven og de i oversigten anførte karakterer. 

Længde 2,3—2,5 mm. 

Almindelig. 

9. C. coarctåtus Payk. (paykulli Guer. og X, p. 115). 

Oversiden enten ensfarvet eller tvefarvet. Ensfarvede 

individer er brunrøde eller brune eller (hos 2 dog kun 

undtagelsesvis) næsten sorte eller endelig (dog kun 

sjældent og vistnok aldrig hos &) lyst rødligt gul- 

brune. Tvefarvede individer har enten forkroppen 

mørkere eller (sjældnere) lysere end vingedækkerne. 

1.—3. følehornsled lyse. Pronotums bagrand på hver 

side indbuet. Længde 3,5—4,4 mm. 

åg og 2 se X, p. 114—115. Krogene bagtil på ventral- 

stykket af hannens parringsorgan med nedadrettet 

spids (fig. 119). 

Almindelig. 

10. C. palustris Thoms. (coarctåtus auct. og X,p. 114, 

nec Payk.). Meget nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved de i oversigten angivne kende- 

mærker. Oversidens farve er omtrent lige så varierende 

som hos coarctatus, men i modsætning til forholdet 

hos denne (se ovenfor) er den hyppigste farveform 

er 
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hos $ den ensfarvet rødgule og hos 2 den ensfarvet 

mørke. Scutellum næsten altid farvet som vinge- 

dækkerne (hos coarctatus som hoved og pronotum). 

3. følehornsled ofte mørkt. Længde 3,2—3,4 mm. 

å og 2 som den foregående, dog har hannens kroge 

spidsen rettet opad eller udad (fig. 120). 

Udbredt, men betydeligt sjældnere end coarctatus, 

sammen med hvilken den undertiden forekommer. 

Arten foreligger bl. a. fra Haderslevegnen, Vejle, 

Esbjerg, Herlufsholm, Ordrup mose og Lillerød 

(Sortemose). Juni. 

117—118. Scirtes orbicularis. Langs kanalen mellem 

Tørning og Christiansdal; Vosemose, Refshalemose ved 

Maribo, Lyngby mose; Bornholm. 

118-119. Eubria palustris. Lindenborg å ved 

Stubberupvad. Larven er fundet på et sumpet, vind- 

beskyttet, øst-sydøstvendt dalterræn ved åen, på 

stene i render, ad hvilke fremsivende vand, med høj 

sommer- og lav vintertemperatur, risler ned mod åen. 

121—122. Eucinetus haemorrhous. Fundet fåtalligt 

ved Bøtø by på en sandmark (under planterester 17/8) 

og lidt sydligere (ved Søndervang på havdiget i san- 

det ved planterødder, aug.—sept.). 

129—130. Dryops anglicanus. Fanø. 

130—131.  D. similaris. Sletteå, Kandestederne, 

Hildesvig, Redsle, Reersø, Damhusmosen, Saltholm. 

Marts-sept. 

131. D. luridus. Spangsbjerg; Bromme sø, Furesø, 

Dybesø (Rørvig); Dueodde. Maj-sept. 

132. D. nitidulus. Nogle stkr. ved Maribo sø ved 

Engestofte, dels aftenketset (2—3/7), dels sigtet af rør- 

opskyl (juli—-aug.). De i beskrivelsen nævnte ydre 

skelnemærker er ofte ikke så stærkt udprægede som 

angivet. 
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134-135. Limnius variabilis. Fundet fra Nørholm 

beroede på en fejlbestemmelse. 

147. Heterocerus marginatus er nu fundet i Dan- 

mark: Kolding (28/6 1893). 

155, 1.18 f. n. ændres »peruviådnus« til: »11«, og i slut- 

ningen af oversigten tilføjes: 

11. Vingedækkernes behåring tynd, ensfarvet 

BENI DRET TE OFRENE peruvidnus. 

Vingedækkernes behåring noget tættere, be- 

stående af sorte og iblandede hvidgule 

hår, de sorte hår lange, især tydelige langs 

barmen SS ASUS 7a. haemorrhoidålis. 

159, nederst tilføjes: 

7a. D. haemorrhoidålis Kuster (peruvidnus Ganglb., 

nec Casteln.). Meget nærstående til D. peruvianus, 

men navnlig adskilt fra den ved det i oversigten 

nævnte kendemærke, lidt mindre blank overside og 

lidt ringere gennemsnitsstørrelse. 

Fundet nogle gange synantropt i huse i København. 

165. Globicornis marginata. 1 stk. ketset ved Storke- 

vad i Grib skov, 18/6 44. I Sverige er larver især fun- 

det i tykke, trøskede birke- og ellestammer med rov- 

hvepsekolonier. 

166. G. corticalis. Bornholm, 1 stk. uden nærmere 

stedsangivelse. 

166—167. G. fasciata. Knuthenborg park, i antal på 

skærmblomster nær egetræer, 5—15/7 48, Bognæs 

(ketset under ég; 29/6. 0814/79). 

169. Trogoderma granarium er nu fundet i Dan- 

mark: Odense (larver og imagines i Slotsbryggeriets 

maltkammer). 

179. Limnichus pygmaeus. Vemmingbund; Allerød ; 

Rønne. 

186. Byrrhus arietinus er nu konstateret i Dan- 
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mark: Haderslevegnen, Silkeborg Sønderskov (under 

mospuder ved sydbredden af Slåensø, marts, juli-aug. 

187. Porcinolus murinus. Veddinge bakker, Asserbo. 

191-192. Nosodendron fasciculare. Ulfslyst ved 

Haderslev; Gandløse Ore. 

Sandspringere og løbebiller. 
(Cicindelidae og Carabidae). 

Biller XI. 

Udførlige oplysninger om arternes økologiske og 

biologiske forhold findes i Carl H. Lindroths store 

arbejde, Die fennoskandischen Carabidae, I. del. Til 

disse oplysninger, som ikke har kunnet gengives her, 

henvises alle interesserede. Navnlig ved eftersøgning 

af vore sjældneste løbebillearter bør Lindroths arbejde 

rådspørges. 

14 erstattes nr. 16 af følgende: 

16. Læbepalpernes næstsidste led på indersiden 

med mere end 2 børster ...... 17. Amarfinåi 

Læbepalpernes næstsidste led på indersiden 

hed Fo Sø sker SSL bosk snug. 16a. 

16a. Vingedækkernes yderste længdestribe meget 

dyb, fortil løbende lige langs sidekanten, 

derefter fjernet længere fra denne. Længde 

RO RE rn Tee VE n tja. Perigonini 

Vingedækkernes yderste længdestribe nor- 

mal, i hele sin længde omtrent lige langt 

fjernet fra sidekanten. Længde 5—40 mm. 

16. Pterostichini. 

19, 1.15 f. n. udgår lokaliteten Darum strand. 
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20. I teksten til fig.10 ændres »mundskjoldet« til: 

»overlæben«. 

43—44 (og 11) ændres Lorocerini til Lorice- 

rini, Lorécera til Loricera og coerulescens til pili- 

cérnis (med coerulescens som synonym). 

54. Clivina. Cl. fossor og collaris må anses for to 

gode arter. Bugens chagrinering, der hos begge arter 

er svagere hos $ end hos 9, er hos begge køn svagere 

hos fossor end hos det tilsvarende køn af collaris. 

Arten er fundet i antal i kompost omkring mistbænke 

i et gartneri i Ordrup, 6/6. 
62, 1.11 f. n. tilføjes efter »tværridset«: »eller tvær- 

masket«. 

65, 1. 4 f. 0. »fuscicrum« rettes til: »fuscicrus«. 

67, 1.7 f. n. rettes »unicolor« til: »mannerheimi«. 

68. Bembidion litorale: Nørre å ved Oksenvad (i 

antal, maj), Horsens å. 

72-73. B. ruficolle: Bornholm (1 stk. på stranden 

ved Bagå, 19/6 52). 

81, 1.12 f. n. »fuscicrum« rettes til: »fuscicrus«. 

85. B. tenellum: Thurø Rev, i antal, maj-juni. 

86, 1.7 f. n. tilføjes efter »tværridset« »eller tvær- 

masket«. 

89. B. octomaculatum: Genfundet på Bornholm 

(1 stk. på stranden ved Rosmandebæk, 22/7 51). 

90, 1.15 f.n. Arten bør benævnes mannerheimi 

Sahlb. (unicolor Chaud.). 

92—93. B. quinquestriatum: Bornholm (Hammers- 

hus). 

94. Tachys bistriatus: Ristinge klint. 

97, 1.10 f. 0. Se nedenfor ad p. 99. 

98. Trechus rivularis: Malmmosen ved Holte. 

99. Tr. obtusus: På Mols er fundet eksemplarer med 

fuldt udviklede flyvevinger. Hunner af denne form 

ERA ere 
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er vanskelige at kende fra hunner af Tr. quadristri- 

atus. 

104. Patrobus assimilis: Malmmosen ved Holte 

(nogle stkr. fra slutningen af juli til midt i aug.). 

111. Chlaenius quadrisulcatus: Bornholm (1 stk. på 

stranden ved Risebæk, 19/6 48). 

114. Badister. 

2 nye arter kommer til: lacertosus Sturm og stria- 

tulus Victor Hansen, og 1 art, meridionalis Puel, kan 

muligvis findes hos os. 

Arterne lever på mere eller mindre fugtig bund, 

men overvintrer, ligesom adskillige andre af de fugtig- 

hedselskende løbebiller, ofte på mere tørre steder. 

Oversigt over arterne. 

Fr PRESSE 23 LÆR SIDI net Z: 

Pronotum sort eller sortbruntie 5 20 r; 

2. Mellembrystets episterner og scutellum røde. 

Pronotum stærkt tilsmalnet bagud. Læng- 

de”) 6,9—8,2 mm. FJ: penis se fig. 129. 

g 1. unipustuldtus. 

Mellembrystets episterner sorte eller sort- 

brune. Pronotum mindre stærkt tilsmal- 

net bagud. Længde 4,8—7,2 mm.…..... SØ 

3. Vingedækkernes sorte plet fortil begrænset 

af en omtrent ret linie. 1. følehornsled 

mod spidsen mere eller mindre tydeligt 

mørkere. Længde 6,1—6,9 mm. &: penis se 

ET år EF Sy SERENE MESSE SAREEN 3. lacertåsus. 

Vingedækkernes sorte plet fortil begrænset 

af en:stærkt buet linie.(XI p. 115, fig. 38). 

da DERE. se fis. 1269%8-128; … v. PLl 12. 4. 

1") Længden er målt fra hovedets forrand til vingedækkernes spids. 
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4. 1. følehornsled ensfarvet rødt. Længde 4,8— 

5,95 mm. Z: penis se fig. 126. 2. bipustuldtas 

1. følehornsled mod spidsen mere eller min- 

dre tydeligt mørkere. Længde 6,2—7,2 mm. 

giro her kasser een meridionålis. 

5. - Vingedækkerne med'gullieskulderplet 557508 

Vingedækkerne uden skulderplet 

6. Mindre, 3,5—4,8 mm. Pronotum rigeligt !/, 

bipus tal, lacertos.… meridionalis  unipustal. 
126 127 128 129 

| (| 

mellatus dilataltus Strialualus 

130 131 132 

Fig. 126—132. Badister 3. Parringsorganet set fra siden (nederst: 

penisspidsen set fra oven). 
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bredere end langt, betydeligt større i for- 

KORK ENE DNS here. 4. sodålis. 

Større, 5—6 mm. Pronotum c.?/, gang bre- 

dere, ikke så stort i forhold til hovedet. 

5, dorsiger: 

7. Større, 5—6 mm. Sort eller brunsort. Prono- 

tum stærkere tilsmalnet bagud. &: penis 

Be RET ASS SUSE BUN  Dgousr 6. dilatåtus. 

Mindre, 4—5,2 mm. Oversiden lysere eller 

mørkere brun. Pronotum mindre stærkt 

tilsmalnet bagud. &: penis se fig. 130 og 

TS AR OSE SE PUDSE? ASA OT Sd DE 8. 

8. Vingedækkernes striber yderst fine, mellem- 

rummene helt flade. 3: penis se fig. 132. 

8. stridtulus. 

Vingedækkernes striber temmelig fine, mel- 

lemrummene, ikke helt flade. &: penis se 

or LØ FE " Font RØRET EO HEE SSA FE DPU SEEREN SEERE: 7; upeltalns, 

1. B. unipustulåtus Bon. Adskilt fra de tre følgende 

arter ved de XI, p. 114—115 anførte kendetegn samt 

ved, at vingedækkernes tværridsede mikroskulptur er 

tættere: ogideéres |iriserende skær” derfor stærkere, og 

ved afvigende form af penisspidsen, se fig. 129. Forran- 

den af vingedækkernes sorte plet er varierende, oftest 

noget buet. 

Arten foretrækker skygget, fugtig bund. 

2. B. bipustulåtus Fabr. (XI, fig. 38). Adskilt fra de 

to følgende arter ved lidt ringere gennemsnitsstørrelse, 

ensfarvet rødt følehornsrodled lidt mindre tæt tvær- 

ridset mikroskulptur på vingedækkerne og derfor lidt 

svagere iriserende skær på disse samt ved afvigende 

form af penisspidsen, som, set fra siden, foruden 

Victor Hansen: Tillægsbind. 14 
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undersidetanden har et lille fremspring på oversiden, 

se fig. 126. Scutellum altid mørkt, sort eller brunligt. 

Almindelig (J, Ø, B). Arten er lidet bundkræsen, 

men foretrækker noget fugtig, ikke for stærkt over- 

skygget bund. 

3. -B.laceridsus: Sturmy Adskiltrfra BY brpustulatus 

ved de under denne nævnte kendetegn samt lidt bre- 

dere, på -siderne lidt;stærkererundede vingedækker 

og fra alle de tre nærstående arter ved den omtrent 

rette forrand af vingedækkernes sorte plet. Scutellum 

rødt eller brunligt, aldrig sort. Penis-'se-587127--et 

smalle spidsparti ret langt. 

Årten har været sammenblandet med B. bipustu- 

latus. Den er antagelig udbredt hos os, måske mest i 

vore sydlige egne. Fund foreligger fra Haderslev- 

egnen, Thurø, Korselitse, Fuglsang park, Ryde, Ledre- 

borg, Luknam og Teglstrup hegn. Den foretrækker 

overskygget, noget — men ikke for.stærkt — fugtig 

bund. 

[B. meridionålis Puel (kinéli Makålski). Meget nær- 

stående til den foregående, men adskilt fra den ved 

den buede forrand af vingedækkernes sorte plet og 

afvigende: Torm -af" penis; hvis smalle; 'spidspartiver 

kortere, se fig. 128. Fra B; bipustulatus ådskillesyden 

ved de under denne art anførte skelnemærker. Scu- 

tellum sort, sjældnere mørkebrunt, aldrig rødt. Vinge- 

dækkernes form omtrent som hos B. bipustulatus. 

Arten, der har været sammenblandet med B. bipu- 

stulatus, er udbredt i Tyskland og kunne muligvis 

træffes også hos os. Den foretrækker åben, fugtig 

bund:nær vand øger ofté fundet på enge; der er over 

svømmet om foråret.] 
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5. B. dørsiger Duft. (XI, p.116). Også fundet i Jyl- 

land (Sønderborg). 

8. B. striåtulus Victor Hansen (?anomala Perris; 

anomala Jeannel; anåmalus Kevan). Meget nærstående 

til B. peltatus men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker. 4—5 mm. 

gå: Penis adskiller sig fra de to nærstående arters 

ved, at spidsen, set fra oven, er svagt indbuet i midten, 

fra B. peltatus yderligere ved, at tanden er fjernet 

lidt fra spidsen, og fra B. dilatatus yderligere ved, 

at tanden er mindre og anderledes formet, se fig. 132. 

Arten, der har været overset, er vistnok meget sjæl- 

den hos os (Ø, B). Hunosøgård på Møen (1 F ketset 

ved en moserand, 5/7), Boserup skov (1 & sigtet ved 

en skovsø, 5/6); Bornholm (1 & på stranden nord for 

Rønne, ved en bæks udløb, 12/6). Desuden foreligger 

1 $, mrk. »Sjælland, juli 1822« og 1 92 mrk. »Bornholm, 

juni 1890«. 

117 efter 1. 6 f. n. indføjes: 

15a. Slægtsgruppe Perigonini. 

Adskilt fra den følgende slægtsgruppe, Pterosti- 

chini ved, at vingedækkernes yderste punktstribe er 

meget dyb, fortil løbende lige langs sidekanten, der- 

efter fjernet længere fra denne og tilsidst bøjet indad 

mod sømhjørnet. 

1.:+Perigona Lap. 

I form mindende om Acupalpus. Følehornene ret 

korte. Pronotum tværbredt. Vingedækkerne langs 

yderranden med yderst kort og fin, spredt behåring 

og enkelte udstående, meget lange og fine børstehår, 

deres punktstriber yderst svage, kun de 3—4 inderste 

tydelige, den tredje med 3 indstukne punkter. 

Hos hannen er 1.—4. forfodsled svagt udvidede. 

14” 



1/2. 1119163 212 

1. P. nigriceps Dej. Brungul, hovedet sort, vinge- 

dækkerne foran spidsen med et mørkt parti, følehorn 

og ben rødgule. Hovedet upunkteret. Pronotum med 

stumpvinklet afrundede baghjørner, foran roden 

meget svagt punkteret, med fin midtfure. Vingedæk- 

kernes punktstriber bagtil forkortede. Længde 2,5— 

3. mm. 

Denne art, der bl. a. har været kendt fra Nord- 

amerika,. Japan, Abessinien og Madeira, og som i nyere 

tid har bredt sig til Europa, er hos os fundet i en kom- 

postbunke ved Kristiansdal (ved Haderslev) og i antal 

i kompostbunkerne ved vildthusene i Dyrehaven, 

aug.—okt. Friskklækkede eksemplarer omkring 1. aug. 

123, 1.12—13 f. 0.: Efter »tvefarvet« tilføjes: »i mod- 

sat fald (mollis) er vingedækkerne ikke sorte«. 

125. Calathus mollis. Arten kan undertiden være 

ret tydeligt tvefarvet, men vingedækkerne er dog ikke, 

som hos melanocephalus helt sorte. Kroppens og bag- 

bryst-episternernes form er ikke sikkert anvendelige 

til artens adskillelse fra melanocephalus. 

135—136. Agonum dolens: 1 stk. ved Kobbeå ved 

Melsted (Bornholm), juni. 

147. Pterostichus inaequalis er nu fundet i Dan- 

mark: 1 stk. på Hyby strand nord for Fredericia, 

sigtet af tang, 7/6 42. 

148-149. Pi. angustatus. Genfundet på Bornholm 

(Dynddalens udløb, 1 stk., 5/6; Skelsmyre i antal ved 

stubbe af brændte nåletræer, aug. 49). 

161, 1. 5—8 f. 0. erstattes af følgende: 

32. Oversiden rustgul, sjældnere rustbrun. Pro- 

notum c. dobbelt så bredt som langt. 

Længde 8510,470. 1055 DE SR 27: fulva. 

Oversiden brunlig eller sortbrun. Pronotum 

ikke dobbelt sa bredt som langt ...... 3238. 
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32a. Smallere og mindre, 6,5—8,9 mm. Hannens 

bagskinneben tæt hårklædte på inder- 

ERR 5804 SENDE. ESOSTER 5 28. apricåria. 

Bredere og større, 7,7—9,53 mm. Hannens bag- 

skinneben uden tæt hårklædning på inder- 

SAR her AidGrsF GE. 86. Sbrå 28a. majuscula. 

162. Amara tricuspidata er nu fundet i Danmark: 

2 stkr. på Bornholm, det ene ved Bagå, i opskyl nær 

åens udløb, 2/7 48, det andet ved Rønne, 6/6 50. 

168. A. anthobia er nu fundet i Danmark: Dyre- 

haven (i antal ved kompostbunkerne ved vildthusene, 

maj—juni, okt.), Gelskov, Bognæs. 

168, 1. 6 f. n. læs: »4,5—5,5 mm«. 

174, 1. 3. f. o. læs: »8—10,4 mm«. 

174 efter 1.11 f. o. indføjes: 

28a. Amara majuscula Chaud. Meget nærstående til 

A. apricaria, men for hannens vedkommende let at 

adskille ved, at bagskinnebenene mangler den tætte 

hårklædning på indersiden. Iøvrigt adskilt fra A. apri- 

caria ved lidt betydeligere gennemsnitsstørrelse (7,7— 

9,5 mm mod 5,5—8,9 mm), lidt bredere krop, lidt stær- 

kere rundede sider på pronotum, navnlig bagtil samt 

lidt fladere og lidt finere og ofte tættere punkterede 

rodgruber på pronotum. 

Arten, "der er beskrevet" fra Sibirien, men også 

fundet bla, i, Finland og Syerige,. er:nu også fundet 

i Danmark: Anholt (1 stk. under tang på nordstran- 

den, 22/6 49); Frederiksberg (1 stk. i en have, 26/7 55). 

Arten forekommer undertiden sammen med A. apri- 

caria og foretrækker vistnok tør, sandet, kulturpræget 

bund. 

186. Ophonus signaticornis: Tillitse strand syd for 

Nakskov (2 stkr. maj-juni); Svaneke. 

187. Pseudophonus griseus: Strandkær på Mols. 
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190. Anisodactylus nemorivagus: Lokaliteten Lille- 

rød udgår. 

194, 1.7—3 f. n. affattes således: 

14. Længde 4,5—7 mm. Pronotum over "/, gang 

bredere end langt, med mere eller mindre 

stumpvinklede og afrundede baghjørner. 

Følehornene rødlige. Vingedækkernes 3. 

stribemellemrum hos H. modestus som 

regel med, hos H. picipennis og vernalis 

som regel uden indstukket punkt bag 

in, | 2 BRS ERNE NE SERENE FE EPE DER SE SENE RES FE FE, 15 

Længde mindst 7,93 mm, i modsat fald er 

enten pronotum kun c.?/, gang bredere 

end langt med omtrent retvinklede og 

kun lidet afrundede baghjørner (H. an- 

Xlus) eller følehornenes 2.—4. led sortbrune 

(H. neglectus). Vingedækkernes 3. stribe- 

mellemrum som regel med et indstukket 

punkt: bagsiden 10 presset eee 1%: 

195, :1.13-f; n.xændres: »230 til: 517. 'serripes« 

195,,/1.12—11 fzn. udgår, og/11.410 fn, fændress208 

til: 

195, LÆ fon pag 196) 115 ob ridgår: 

202, Il. 4—1 f. n. slettes det i de to parenteser an- 

førte. 

203. Harpalus melancholicus: Ågeshøj på Mols. 

204-205. H. tardoides udgår. De tre eksemplarer må 

anses for små stykker af H. serripes, der undertiden 

på de to næstsidste bugled kan have enkelte hår- 

bærende punkter ud over de to sædvanlige og und- 

tagelsesvis kan have et svagt blåligt metalskær hos $. 

Tardoides bliver således synonym til serripes. 

206, 1. 4 f. 0. efter »bugled« og 1. 7 f. 0. efter paren- 

tesen indføjes: »som regel«. 
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207, 1. 3 f. o. rettes »8—11« til: »8,5—12«. 

208, 1.16 f. o. ændres »manglen af« til: »normalt 

manglende«. 

208, 1.12 f. n. rettes »8« til: »5,8«. 

Fig. 33. Demetrias imperialis. x 9. 

213. Bradycellus harpalinus og csiki anses af Lind- 

roth på grund af væsentligt forskellig indvendig byg- 

ning af penis for artsforskellige. 

215-216. Stenolophus teutonus: Ved kildevæld ved 

Østersømarkshuse ved Ålhammerbugten, i antal i sept. 

(friskklækkede eksemplarer). 
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216. St. skrimshiranus. Rislinge klint (i halvtør 

grøft på forstranden) Boserup (i løv ved en skovsump), 

Dyrehaven (ved Iglehullet). 

230-231. Dromius longiceps. I nyeste tid genfun- 

den ved Odense i røropskyl, navnlig ved den gamle 

kanal, om foråret. Endvidere i antal i tagrørsbundter 

ved diget ud for Keld skov (nyklækkede stkr. 12—13/7 

1957). 

232. Dr. meridionalis Kelstrup ved Haderslev, 

Sønderskov på Als. Lokaliteten Teglstrup hegn udgår. 

233. Dr. angustus. Tisvilde hegn, 2 stkr. på fyr, 

juni-5 7, 

237. Demetrias imperialis (fig. 133) er nu fundet i 

Danmark: Tillitse strand, syd for Nakskov (1 stk. ved 

roden af klitgræs, 3/7), Keld skov og Engestofte mose 

(i antal i gamle tagrørsbundter, maj, juli); Bornholm 

(i antal ved Sømarkshusene ved Ålhammerbugten, 

ved roden af klifgræss Un P' stk, på sbranden ved 

Dynddalen). 

Heteromerer. 

Biller XII. 

13. Asclera sanguinicollis. Larven lever i trøsket 

ved, især vistnok elm og bøg. Imago klækkes om efter- 

året og overvintrer i puppelejet. 

18. Oedemera subulata. Denne syd- og mellemeuro- 

pæiske art er sikkert ikke hjemmehørende i Danmark, 

og det enkelte danske fund må anses for at være af 

rent tilfældig karakter. 

20-21. Pytho depressus. Funder. 

27-28. Salpingus ater. Hansted-reservatet, nogle 
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stkr. ketset under gran, 21/7; Tillitse strand (syd for 

Nakskov), nogle stkr. sigtet af tang, 6.6.46 (antagelig 

efter sværmning); Blykobbe, 13.6.54. 

33. Scraptia fuscula. Løgnor, nogle friskklækkede 

eks. dels banket af løv og grene af en gammel hul eg, 

dels sigtet af smuld fra egens hulhed, der var beboet 

af Lasius brunneus, 4.—10. juli 1950. 

38-39. Aderus nigrinus er nu fundet i Danmark. 

Engestofte mose ved Maribo sø, aftenketset (kl. ca. 

18—18.30) i antal i en fyrreplantning, 3.—7. juli; Frøs- 

lev plantage, 1 stk.ketset kl. 17 under gran, 11. aug. 

43-44. Anthicus humilis. De danske stkr. er mulig- 

vis A. constrictus Curt. 

60—61. Mordella holomelaena. Hadsten, Lisbjerg, 

Femmøller. 

61, 1. 9 f. n. rettes »4« til: »3b«. 

62, 1.1—4 f. o. erstattes af følgende: 

3.:'Følehørnene omtrent ensfarvet gule. Hove- 

det, undtagen forpartiet, og pronotums 

midtparti sorte eller sortbrune. Længde 

SEG RR DS NE KER KR 2. variegåta. 

Følehornene mørkere mod spidsen. Længde 

BARER Se 0. arne de kerne 3a 

3a. Over- og undersiden rødgul, ofte med und- 

tagelse af vingedækkernes og bugens 

snidspartier skide, +, tud 3a. neuwaldeggiåna. 

i'hyert fald: hovedet; undtagen: forpartiet, 

sorter softbenmitisd sad, 3. mimerålis: 

3b. Bagskinnebenenes endesporer gule .. tourniéri. 

Bagskinnebenenes endesporer; sorte] Å. 

63. Mordellistena variegata. Fuglsang park, Sven- 

strup Dyrehave. 

64, efter 1. 4 f. o. indføjes: 

3a. M. neuwalddeggiåna Panz. Meget nærstående 
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til M. humeralis men adskilt fra den ved, at hele krop- 

pen, ofte med undtagelse af vingedækkernes og bugens 

spidspartier, er rødgul, at 5.—10. følehornsled er lidt 

kortere, at kæbepalperne er afvigende formede, jfr. 

nedenfor, og at pronotums sider bagtil som regel er 

tydeligt (hos M. humeralis ikke eller næppe) indbuede. 

Følehornene mørkere mod spidsen, men dog som regel 

ikke så stærkt og ikke i så stor udstrækning som hos 

M. humeralis. Længde 5,3—6,8 mm. 

å: Forlårene på indersiden med et mørkt børstehår 

omtrent i midten (hos M. humeralis nærmere rod end 

spids). Kæbepalpernes 1. led stærkere fortykket end 

hos M. humeralis. 

2: Kæbepalpernes 2. led længere end hos M. hume- 

ralis, endeleddet mere skråt afskåret end spidsen. 

Hidtil kun fundet i Keld skov (1 stk. på skærm- 

blomst, 4/7 47) og i Knuthenborg park (nogle stkr., 

9—13/7 49 på skærmblomster og mjødurt (Filipendula 

ulmaria). 

[M. tourniéri Emery (schusteri Schilsky, graeca 

Schilsky). Adskilt fra de foregående ved, at over- og 

underside er ensfarvet sorte, i det højeste med en gul- 

lig hårplet på skuldrene, og fra de følgende ved, at 

bagskinnebenenes endesporer er gule. Følehorn og ben 

sorte. Længde 3—4,5 mm. 

Da denne art er fundet i Skåne (på en kyststræk- 

ning med bevoksning af blåmunke (Jasione montana)), 

kunne den muligvis træffes også hos os.] 

65. M. pumila. Artsnavnet pumila Gyll. dækker 

antagelig over et antal forskellige arter. Dette artkom- 

pleks undersøges for tiden af dr. Karl Ermisch, der 

meddeler, at også det danske materiale foruden den 

rigtige pumila rummer flere andre arter, der kan ven- 

tes beskrevet af ham i en nærmere fremtid. 
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68, 1. 2 f. 0. ændres »5« til: »4a«, og efter l. 3 f. o. 

indføjes: 

4a. Vingedækkerne med fine tværlinier mellem 

de hårbærende punkt-tværstriber (om- 

trent som XII, fig. 31). Følehornene af 

»Anaspis-form« (jfr. XII, fig. 32a og p. 71). 

lænede 534 MMS LIVS. 1a. bohémica. 

Vingedækkerne uden sådanne tværlinier. 

Følehornene af »Nassipa-form« (jfr. XII, 

fig. 32 og p.77).-Længde 2,8—475 mms. 5, 

71—72. Anaspis frontalis. Larver er fundet i stæng- 

ler af mjødurt (Filipendula ulmaria) 24/2, klækket 29/4. 

72 efter 1.18 f. 0. indføjes: 

1a. A. bohémica Schilsky (norvégica Munster). Nær- 

stående til A. frontalis og med lignende vingedække- 

skulptur, men adskilt fra den ved det sorte hoved, rin- 

gere størrelse, omtrent lige lange mellemskinnebens- 

endesporer og længere følehorns-endeled, der hos begge 

køn er c. dobbelt så langt som bredt og c. dobbelt så 

langt som 10. led, samt endelig ved helt afvigende 

sekundære kønsmærker, der gør arten let kendelig fra 

alle vore andre arter. Sort, munddelene lysere, føle- 

hornsroden og delvis benene brungule. Mellemskinne- 

benenes endesporer omtrent lige lange. Længde 2,5— 

3,4 mm. 

gå: Forfødderne tydeligt udvidede, 1. led længere end 

2. (hos A. frontalis kortere end 2.). 2. bugleds bagrand 

i midten med et vedhæng, der bagtil har 2 indleddede 

gaffelgrene, 3. bugleds bagrand i midten med et smalt, 

i spidsen udskåret vedhæng, 5. bugled bagtil i midten 

med en dyb indskæring, der fremefter fortsættes i en 

fure (fig. 134). 

Hidtil kun fundet på Rømø (nogle stkr. banket af 

blomstrende fyr 23.6.56 og 9.6.57). 
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Fra A. rufilabris adskilles arten ved de i oversigten 

nævnte kendemærker, længere endeled på følehornene 

og afvigende sekundære kønsmærker (A. rufilabris 

har ligesom A. frontalis % 1. forfodsled kortere end 2.). 

72. A.garneysi er nu fundet i Danmark: Skejten 

ved Fuglsang (Lolland), en del eks. på blomster af 

hyld og skærmplanter i nærheden af gamle ege, i sel- 

Fig. 134. Anaspis bohemica g. 2.—5. bugled. 

skab med mange A. rufilabris og frontalis, 7—8/7 46; 

Knuthenborg park (på skærmblomster, juli). 

78. A. costai. Hos hannen har 4. bugleds bagrand i 

midten, imellem de to vedhæng en fin, smal, bleggul 

forlængelse, der er c. halvt så lang som vedhængene. 

Arten er yderligere fundet i Krenkerup park, i antal 

på skærmblomster, 4/7, og i Refshale mose. 

89. Hallomenus axillaris. Dyrehaven, 2 stkr. i 

Polyporus sulphureus (på eg), 1/7, Asserbo plantage 

2 stkr. på svamp på fyr, 22—28/6. 

91—92. Abdera biflexuosa. Hildesvig (Lolland), 

Knudsskov ved Vordingborg. 

129. Phaleria cadaverina. Tillitse strand, syd for 

Nakskov. 

136. Alphitophagus bifasciatus. I Dyrehaven under- 

tiden i antal i kompostbunkerne ved dyrehusene, aug.— 

SepE 

136—137. Pentaphyllus testaceus. Bognæs, 1 stk. i 

gammel eg, 26/7. 
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Clavicornia og Bostrychoidea. 
(Biller XIII og XIV). 

Biller XIII. 

8, I. 4 f. n. og 9, I. 3 f. 0. tilføjes som note til ordet 
»følehornene«: Hos Rhizophagidae (p. 136) og Mo- 

notomidae (p. 145) er 11. følehornsled helt eller del- 

vis skjult. det store: 10. led. 

13, 1.14 f. o. Efter »nøgen« tilføjes: »undtagen hos 

Diphyllus (p. 129)«. 

14, 1. 7f.n. Efter »(endeleddet)« indføjes: »helt eller«. 

111, 1. 5 f. o. »den følgende art« læs: »M. viduatus. 

113. Meligethes bidens. Redsle, i antal på Krans- 

børste (Clinopodium vulgare) ved skovens sydkant, 

9.7.50, Engestofte mose, på samme plante, juli. 

119, 1.11 f. o. »Synanchum« læs: »Cynanchum«. 

139—140. Rhizophagus grandis. Arten har bredt sig 

hos os sammen med Dendroctonus micans og er fun- 

det også i Jylland, bl. a. i Hansted-reservatet ved 

Thisted. | 

141. Rh. perforatus. Dyrehaven, 1 stk. under bark 

af en -egestub,; 17/7: 

1832/4140 £: 65512—3,5x ændres til» 5-37 

192, 1.13 f. n. »51« læs: »61«. 

204, 1.15 f. o. tilføjes: «J, Ø)«. 

208. Cryptophagus angustus er nu fundet i Dan- 

mark: Asserbo plantage; Blykobbe og Rø plantager; 

alle de nævnte steder banket af barkbilleangrebne 

fyrreris i aug.—sept. sammen med Cr. cylindrus, fra 

hvilken den under indsamlingen kan være vanskelig at 

skelne. 

209; 1. 5 fan: tilføjes: (ØB). 

222. Caenoscelis ferruginea. Dyrehaven (enkeltvis 

ved sigtning). 
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228, 1.10 f. 0. indføjes efter »atricapilla«: », 22a. 

lewisi«, og 1.15 f. o. ændres »29« til: »28a«. 

229, 1.15 f. n. ændres »24« til: »23a« og mellem 1. 6 

og 7 f. n. indføjes: 

23a. Vingedækkernes behåring tydeligt opstå- 

ende. Rødgul, længde 1,8—1,9 mm. 9. og 
10. følehornsled stærkt tværbrede 22a. léwisi. 

Vingedækkernes behåring ikke tydeligt op- 

stående 555, 5 SER AE rer br FARER 24. 

231 indføjes mellem 1.12 og 13 f. o.: 

28a..Vingedækkerne' meget korte, kun .ca. 7/8 

længere end tilsammen brede, bredest i 

forreste tredjedel. Pronotums rod ikke 

eller næppe tværfuret. 9. og 10. følehorns- 

led tydeligt tværbrede. Længde 1,2—1,5 

Br bs. sunke SR NE 30a. aåttila. 

Vingedækkerne længere, tydeligt over 1/3 

bredere end tilsammen brede. Pronotums 

rod med: tydelis tværfufe sn ren æg 29. 

237. Atomaria procerula. Sundby Storskov, 1 stk. i 

svampet granstub, 12.8.54. 

245 efter 1.12 f. 0. indføjes: 

22a. A. léwisi Reitt. Let kendelig ved de i oversig- 

ten nævnte kendemærker, navnlig den opstående be- 

håring på vingedækkerne. Rødgul eller rustrød. Føle- 

hornene kraftige. Pronotum over 1/2 gang bredere end 

langt, fremefter og bagud stærkt tilsmalnet i næsten 

rette linier, så at siderne i midten fremtræder ret tyde- 

ligt stumpvinklede, punkturen ret tæt og kraftig. Vin- 

gedækkerne med betydeligt rundede sider, punkturen 

fortil lidt mindre kraftig end pronotums, bagud bety- 

deligt finere. Længde 1,8—1,9 mm. 

Denne art, der er beskrevet fra Østasien, har i de 

senere år bredt sig ud over Europa og er nu også fundet 
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i Danmark: Sundby Storskov, sigtet af rester fra hø- 

stakkene i Løgnors enge, juli og (i stort antal) aug. 

24713144 057 læs (0 .B). 

250 efter 1. 9 f. 0. indføjes: 

30a. A. dttila Reitt. Kendetegnet ved højt hvælvet, 

kort og bred, bagud langt tilspidset krop, ikke eller 

næppe tværfuret rod på pronotum og korte, kraftige 

følehorn. Sort eller helt eller delvis brunlig eller rød, 

følehorn og ben rustrøde. Pronotum mindst ca. 2/3 

bredere end langt, bagranden kun yderst svagt tvebug- 

tet, punkturen middelstærk, ikke ret tæt. Vingedæk- 

kerne påfaldende korte, over skuldrene kun ganske 

lidt bredere end pronotums rod, punkturen ret spredt, 

fortil oftest lidet kraftig, bagud meget finere. Længde 

1,2—1,5 mm. 

Kun fundet i Engestofte mose ved Maribo, i opskyl, 

juli, sept., meget fåtalligt. 

251. A. gibbula. Fuglsang park, nogle stkr. sigtet 

af høbunker i juli og sept., et enkelt stk. aftenketset 

smstds., juli. Luknam, 1 stk. sigtet af fugtigt løv, 

28/8. 

266, 1.1 f. 0. læs: (J, Ø). Femmøller. 

Biller XIV. 

18. Lathridius nidicola Palm er nu fundet i Dan- 

mark: Dyrehaven, nogle stkr. i en hul bøg med rede- 

stof, /30.5.51. 

77. Symbiotes gibberosus. Også fundet hos Lasius 

fuliginosus. 

100, 1. 7 f. n. »Motsch.« læs: »Muls.«. 

103. Scymnus abietis. Rømø (1 stk. på fyr, 9.6.57). 
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148, 1. 5—12 f. o. affattes således: 

3. Vingedækkernes grove punkter ikke eller kun 

meget uregelmæssigt rækkevis ordnede. 

Pronotums sider kun meget svagt run- 

dede. Større 1,6—2;2 mm. SSD, 1. nitidus. 

Vingedækkernes grove punkter danner 4—5 

tydelige, temmelig regelmæssige længde- 

rækker. Pronotums sider betydeligt run- 

dede. Mindre, 1,4—1,8 mm 2. linedtocribråtus. 

150, 1.12 f. 0. »vestitus« læs: »festivus«. 

150, 1.15 f. n. ændres »12. fagi.« til: »16a«, og der- 
efter indføjes: 

16a,'Følehornene ensiarvet' fødgule; 159 12: fågt. 

Følehornskøllen lysere eller mørkere brun 

12a. fusciclåvis. 

152, 1.1 f. 0. indføjes efter »bagud«: », stærkere 

rundt på siderne«, og Il. 2 f. 0. ændres »ikke eller næppe« 

til: »som regel svagere«. 

Som følge af pronotums stærkere rundede sider og 

dets lidt stærkere hvælving både på langs og på tværs 

virker det stærkere kugleformet end hos nitidus og 

som følge af svagere mikrochaginering oftest også 

blankere. 

Dyrehaven, i antal i gamle, møre, nedfaldne tønder- 

svampe, 10/6—2/7 56. 

158, 1. 6 f. o. ændres »vestitus Mell.« til: »festivus Pz.«. 

159, 1.11—12 f. o. ændres »1,4—2« til: »1,3—1,9«. 

159, efter 1. 6 f. n. indføjes: 

12a. C. fusciclåvis Nyholm. Meget nærstående til 

fagi, men adskilt fra den ved mørkere følehornskølle, 

lidt stærkere hvælvet krop, fortil lidt stærkere tilsmal- 

net pronotum, lidt stærkere og tættere punkterede; 

bagtil lidt stejlere nedfaldende vingedækker og lidt be- 

tydeligere gennemsnitsstørrelse. Længde 1,6—2,2 mm. 
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å: Som jag) 'døg er 1, bugleds "grube hdt større. 

Arten har været sammenblandet med C. fagi og er 

muligvis udbredt som denne. Eksemplarer foreligger 

fra Dyrehaven, tagne i rødmuldet, svampet egeved, 

tildels sammen med fagi. 

C. fagi og fusciclavis adskiller sig fra de to foregående 

arter foruden ved de p. 159 anførte kendetegn ved, at 

mollis 

pini 

Fig. 135—136. Ernobius gg. Penis, den ydre del. 

forskinnebenene mod spidsen er stærkere udvidede og 

ved spidsen udvendig tandformet fremstående. 

189—190. Ernobius mollis og pini. Formernes arts- 

berettigelse fremgår af den stærkt forskellige form af 

hannens parringsorgan, se med hensyn til den ydre del 

af penis fig. 135—136. 

199, efter 1.11 f. o. indføjes: 

[A. inexspectåtum Lohse. Meget nærstående til A. 

punctatum men lysere, gulbrunt farvet. De to arter 

kan adskilles således: 

Følehornene lidt længere, 3.—8. led på inder- 

siden afrundede, 1.—8. led lidt kortere (3) 

eller kun lidt længere (9) end 9. + 10.led. 
- 

Victor Hansen: Tjillægsbind. 15 
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Analsegmentet”) hos $ bagud tilsmalnet i 

en ret bred lap, hos 2 c. så bredt som 

langt med svagt indbuet bagrand  spunctåtum. 

Følehornene lidt kortere, 3.—8. led på inder- 

siden svagt antydet savtakkede, 1.—8.led 

betydeligt længere end 9. —+ 10. led. Anal- 

segmentet!) hos 3 med smallere spidslap, 

hos 2 bredere end langt, med stumpvink- 

let.indskåret bagrandr254. 25 inexspectåtum. 

Også parringsorganerne er forskellige hos de to arter. 

Denne nylig beskrevne art, der yngler i døde grene 

af vedbend (Hedera), er fundet i Holsten og kunne 

muligvis træffes også hos os.] 

210. Ochina ptinoides. Fuglsang park, under lignende 

forhold som i Knuthenborg park, nogle stkr. 8.7.56. 

229. Ptinus dubius. Asserbo plantage, banket af 

blomstrende fyr og fyrreris, nogle stkr. 14.—28. juni. 

236-237. Pt. pusillus. Thoreby (Lolland), nogle 

stkr. i et dueslag, 6.—9. juli. 

Rovbiller. 
(Staphylinidae og Micropeplidae). 

Biller XV-XVIIT. 

Biller XV. 

37—38. Proteinus atomarius: Esbjerg Nørreskov. 

64. Omalium laeviusculum er nu fundet i Danmark: 

Samsø, nogle få stkr. under tang på stranden Øst for 

Nordby, ved Kolsøre Hage og ved Issehoved, 17.6.54 

og 2.7.56. 

73. »måniliførmis« læs: »månilicérnis«. 

1) Dette bør særskilt udpræpareres. 
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85. Arpedium tenue. Foruden den sædvanlige form 

med rudimentære flyvevinger forekommer en form med 

fuldtudviklede flyvevinger og lidt længere vingedæk- 

ker (gyllenhali Sahlb.). Den er bl. a. fundet i Dyreha- 

ven (ved Iglehullet). 

88, 1.1 f. n. og 90. Lesteva fontinalis. Den danske 

art ersk? håriséni Eohse:(fontindlis: Fauv. nec Kiesw.). 

e 
Fig. 137. Stenus vafellus g. Penisspidsen. 

100. Deleaster dichrous. Sottrup strand, 3 stkr. i 

fane, 17.6: .17956;—Stranden "ved. Tromnæs,: 2 stkr; 

under rådden tang, juli. Arten angives at flyve om 

aftenen og søge til lys i juni og især i aug. 

112. Trogophloeus lindrothi. Herlufsholm (1 stk. ved 

Susåen), Kagsmose (1 stk.), Dyrehaven (i antal på 

dyndet bund ved et vandhul på Eremitagen, 21/7), 

Tisvilde besn. (1 stk! ved'ebleret varidhul (19/4). 

127, 1. 8 f. o. Kommaet mellem »stærkere« og »tvær- 

brede« udgår. 

148. Bledius femoralis. Hansted-reservatet (nogle 

stkr. sigtet fra bund og sider af en sandet sti, enkelte 

stkrysaftenketset-smstds; juni; aug.) 

1'74—175. Stenus excubitor. Gern bakker (1 stk. 

ketset 29.6:52). 

178-179. St. scrutator. Sortedam i Store Dyrehave 

(2 stkr. ved forårssigtning). 

185 Am tilføjes: (I, DØ; Bh. 

186. St. morio: Hansted-reservatet ved Thisted. 

187—188. St. atratulus. Frøslev og Bommerlund 

plantager (nogle stkr. aftenketset, aug.), Svejbæk (nogle 

stkr. sigtet ved planterødder og aftenketset, juli). 
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189, fig. 78 (St. vafellus 3%). Tegningen af penisspidsen 

er uheldig og erstattes af hosstående fig. 137. 

196. Fig. 83 er St. crassus, fig. 85 er St. formicetorum. 

197, 1. 5—6 f. o. læs: Penis med ret smalt, afrundet 

spidsparti, paramererne tydeligt bredere end hos de 

to nærstående (fig. 83). 

197, 1. 6—4 f. n. læs: Penis med ret smalt, noget til- 

spidset spidsparti (fig. 85). 

213, i slutningen af 1.10 f.n. tilføjes: ymodsat«. 

242. Medon apicalis: Lyngsbæk (Mols), 1 stk. sig- 

tet fra musegange; Lillerød. . 

Biller XVI. 

11, efter 1.12 f. o. indføjes: 

[L..sulcifrons Steph.xMeget;nærstående til Fsunter 

medius, men adskilt fra den ved, at hannens parrings- 

organ er betydeligt større (men lidt mindre end hos 

L. batychrus), og at sidste bugleds bagrand er svagere 

indbuet og har kortere randhår. Endvidere er forkrop- 

pens mikroskulptur svagere og meget udvisket og på 

pronotum yderst svag og begrænset til den forreste 

tredjedel mellem punktrækkerne. Fra L. batychrus ad- 

skiller arten sig ved ringere størrelse og mindre han- 

ligt parringsorgan og fra L. linearis ved de samme 

kendetegn som er anført for L. intermedius. 

Af denne art, der måske har været overset, er i 

Sydnorge fundet. 2'eks., det ene i Cossus-gnav,.det 

andet ved sigtning af tang.] 

24, 1.16 f. n. ændres »3« til »2a«, og derefter indføjes: 

2a. Det forreste af længderygrækkernes 3 punk- 

ter på pronotum står et stykke bag for- 

randen. 6.—10. følehornsled tydeligt tvær- 

rede PASSE SS 3. myrmecophilus var. linkei. 
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Det nævnte punkt står umiddelbart bag 

NE LT LEN le RER SEES SS TE gå 3. 

26. Othius myrmecophilus. Varieteten linkei Bernh. 

adskiller sig fra hovedformen ved at være vinget og 

have den sædvanlige hudbræmme på 5. frie rygleds 

bagrand. Den er hidtil hos os kun fundet ved Liseleje 

(1. stk; 28/51). 

picipenn 

Fig. 138. pallipes 

Fig. 139. pa /lipes picipennis 

Fig. 138-139. Quedius g. Fig. 138: paramer set fra indersiden; 

fig. 139: penisspidsen, set fra neden. 

Victor Hansen: Tillægsbind. Es 
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69, 1.18 f. o. efter »Philonther« tilføjes: »— undtagen 

de to følgende —«. 

70—71. Philonthus pseudovarians er nu konstateret 

i Danmark: Eisbøl, 1 stk. juli 1890. 

71. Ph. jurgans. Kagsmose (i antal i kompost, okt.— 

nov.), Holte. 

78-79. Ph. punctus. Der foreligger yderligere et 

jysk eks. (uden nærmere stedsangivelse) og 1 eks. fra 

Bornholm (Skelsmyre). 

79. Ph. binotatus. Den ensfarvede form er var. han- 

séni Palm. Hansted-reservatet ved Thisted (begge for- 

mer under plantedele på fugtig bund ved Tormål, juni). 

91. Ph. keysianus. Skallingen. 

132. Quedius invreae. Lyngsbæk (Mols) 2 stk. i 

musegange under en planteaffaldsbunke, 21.8.56; 

Holte, 1 stk. i et muldvarpebo, 7,442: 

143, efter 1.10 f. o. indføjes: 

23a. Q. pållipes Lucas. Yderst nærstående til Q. pi- 

cipennis, med hvilken den har været sammenblan- 

det. De to arter lader sig vanskeligt adskille ved ydre 

kendetegn, dog er pallipes gennemgående ganske lidt 

bredere og dens flyvevinger lidt længere og mere til- 

spidsede. Den afgørende forskel er hannens parrings- 

organs karakterer, idet penis og paramer er bredere og 

kortere tilspidset hos picipennis end hos pallipes, se 

fig. 138 og 139. Også pallipes forekommer både med 

røde og med sorte (var. secandus Last) vingedækker. 

Q. pallipes er knyttet til saltbund. Eksemplarer fore- 

ligger fra Esbjerg, Fanø og Skallingen. 

162. Acylophorus glaberrimus: Tørvemosen i Mun- 

keskov ved Thureby, i antal ved at trykke plantedæk- 

ket ned under vandoverfladen, 30/7—13/9. 

183-184. Bryophacis crassicornis. Skallingen, 2 stkr. 

28—30/5 55, antagelig nedfaldne i Klithuller. 

207. Tachyporus scutellaris er nu fundet i Danmark: 
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moseterrænet nord for Kværkeby station, nogle stkr. 

under planterester på en grøftekant og på tørvebund, 

aug.—sept. 

208, I. 8 f. n. læs: »2—2,8 mm«. 

218 1.1 f. n. læs: »marginéllus«. 

239. Hypocyptus nitidus: Dyrehaven (1 stk. ved 

sigtning af affald ved Eremitagevildthuset, 31.8.54). 

I Skandinavien er arten fundet i Cossus-gnav og i 

gamle Sinodendron-gange i bøg med Lasius brunneus. 

Biller XVII. 

7. Deinopsis erosa. Fuglsang park på Lolland. 

13, 1. 4 f. 0. efter »arter« tilføjes: »undtagen kraatzi«. 

13, 1.12—11 f. n. ændres »ganske svagt indbuet« til: 

»tydeligt indbuet og tornklædt som hos gracilicornis 2. 

25-26. Oligota atomaria: Stursbøl plantage (1 stk. 

ved sigtning af myretuer, især Formica rufa, 28.4.57). 

28, I. 4 f. 0. ændres »3« til: »2a«, og derefter indføjes 

følgende: 

2a. 1. bagfodsled ca. så langt som 2.—4. led til- 

sammen. Følehornene ret lange og slanke, 

de ydre led ikke tværbrede. Længde 3— 

Bed stabe binder Ta Tåchyusida, 

1. bagfodsled ikke så langt som 2.—4. led til- 

sammen, i modsat fald (Placusa) de ydre 

iølthornsied. tværbredermd Jake, 523: 3. 

51—52. Gyrophaena williamsi. Rude skov, Sorte- 

mose ved Allerød; Bornholm (Dueodde). 

53. G. joyioides er nu fundet i Danmark: Ulfslyst 

ved Haderslev, 7 stkr. juli 56, og Sundby Storskov, 

1:5tk:3755; 

66, 1.12 f. o. udgår »og i Hamburgegnen«. 

69, 1.10 f. o. læs: samt afrundede baghjørner og 

15% 
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80. Som ny slægt indføjes: 

11a. Tachyusida Muls. 

Kroppen slank. Hovedet kun lidt smallere end pro- 

notum, munddelene som hos Leptusa, øjnene ret små. 

Følehornene ret lange og slanke, 7—10. led c. så lange 

som brede, 3. led tydeligt længere end 2. led. Prono- 

tum kun lidt smallere end vingedækkerne, tværbredt, 

bagud stærkt tilsmalnet i rette eller endog svagt ind- 

terminalis botildae 

Fig. 140. Atheta åg. Penisspidsen set fra oven. 

buede linier, baghjørnerne tydeligt, stumpvinklet af- 

sat. Vingedækkernes bagrand stærkt indbuet indenfor 

baghjørnerne. Bagkroppen bagud svagt tilsmalnet, 

1.—3. frie rygled med rodtværfure. Benene lange og 

slanke, 1. fodled på mellemfødderne c. så langt som 

2. + 3. led, på bagfødderne c. så langt som 2.—4. led 

tilsammen. 

1. T. gråcilis Er. Rødgul, hovedet, vingedækkerne 

bagtil og et parti foran bagkropsspidsen ofte mørkere. 

Hovedet yderst fint punkteret. Pronotum og vinge- 

dækkerne tydeligt kornede, de sidste stærkest. Bag- 

kroppen tæt og fint punkteret. Længde 3—3,5 mm. 

åg: 5. frie rygled med en ret kort længdekøl (der 

mangler eller kun er yderst svagt og kort antydet 

hos 2). 

Denne overalt i sit udbredelsesområde meget sjældne 

art er fundet i Jægerspris Nordskov (nogle stkr. i 

smuld og muserederester i en hul egegren, okt. 1956). 
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110—111. Gnypeta velata: Gravenshoved. 

165—166. Atheta dentifera: Fanø. 

166—167. A. botildae. De i oversigten (p. 157, nr. 

13) og beskrivelsen angivne ydre skelnemærker fra 

tcrminalis er næppe holdbare. Afgørende er penisfor- 

men, om hvilken er at tilføje, at penisspidsen, set fra 

oven, har tydeligere afsat, knopformet spidsparti end 

hos terminalis (fig. 140). 

Arten er nu fundet i antal i Fuglsang park ved 

forårssigtning af fugtigt løv ved et vandhul. 

177, 1. 3 f. n. ændres »%« til: »3«. 

244-245. A. hybrida. Svejbæk (1 stk. i hul poppel). 

266-267. A. aquatica. Mols (i antal under en plante- 

dynge med musegange ved sydkanten af Lyngsbæk 

skov, aug.); Fuglesangssøen i Dyrehaven (1 stk. under 

fugtigt løv, juni). 

299, 1.4 f. n. tilføjes: »(J, Ø, B)«. 

321, 1. 7 f. n. udgår »Ø«. 

385—386. Ocalea rivularis. Munkebjerg, i antal 

sammen med picata i fugtigt løv ved en skovbæk, aug. 

392. På fig. 331 og 332 rettes »indocilis« til: »hanseni«. 

477, 1.10 f. 0. tilføjes: ”J, Ø, B)«. 

Barkbiller. 

Biller XVIII. 

12—13. Scolytus ratzeburgi. Arten er nu fundet også 

på Bornholm (Åker plantage). 

Alle afbildninger, undtagen fig. 3, 29—37, 103 og 119—125 

er originale, tegnede efter naturen af forfatteren. 
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Navnefortegnelse!). 

1. Familier, underfamilier og slægter. 

Side Side | He bek 0402440 15 
Aealles rss 40 Choragus, ; Aon 19 Elydnobius 2355 1172 

Aealyptus. 255. 66 GAS SED ST ARN 224 Hylotrupes...... 15 

Acrotrichis...... 127 Cons NE Lea Ta Kartoffelbille.... 11 

ADADUS 2242) 187 [(d] Fig Do > beses 206 Earicobhis- 52% 194 

Agathidium ..... 116 Cnemogonus .... 47 DDS DD FSR KAR GERE KORN 185 

Anthonomus .... 64 Codiosoma 1 87215 10 FT søens 185 

Anthribus....... 18 (Phloeophagus) 39 ETS Go ae FR SER 167 

AmEthribus : 2.2.2: 18 Coeliodes ....... 49 Leptinotarsa .... 168 

Aphodius ....... 161 Colaphellus ..... 168 Hep ura ENE 16 

ADORE SES 72 Golaphas: FR 168 Limnobaris ..... 61 

Athos TT LEV 14 Colon FK SPREE 111 Limoniscus.... 9, 12 

Atomaria ....... BED Gossomus is AES 39 kaodest Mio sen 113 

Anllerbes 275 20.52 48 Coloradobille .... 167 JE) e TREE ERE SE SR 30 

Badister "103 207 Craponius ss, 48 Longitarsus ..... 178 

Båaeoerarasus Us 129 Crepidodera ..... å 13 Lofer ss ad 206 

Bass VEN. SN 43 CPR AVE 196 Force RYE 206 

En re Se Rae 60 Dermestes VS. 204 Korocera: sr SER 206 

Batrisodes Derodontidae 191, 194 Borocerimi 13 3 206 

(Batrisus). 1 94 Dorytomus...... 41 Mas das "214 SOR 36 

Bibloplectus.. 82, 85 BLEER 1 SANDEN 9 Malthodes ...... 194 

Bibloporus ...... 92 Euplectus:: 320503 82 Megapenthes 

Brachygdluta. .... 96 Euryptilium..... 1723 | (Procraerus)... 11 

Braåachytarsus:.…." 18 Gnathoncus ..... 151 Nar SES srt SR 71 

Bruchidae ...... 185 Gronmops sr 3 Micridium . 121, 122 

Bruchus: 549377. 185 Grypidius Microptilium .... 127 

ISENS NE SYESER 94 (Grypus) 42 Mordellistena.... 217 

Cabops DART 109 GrYyPUS IN ANS 42 Ober 13 

Cephennium..... 97 Haliplus 2212372, 186 Onthophagus.... 163 

Ceuthorrhynchus 50 Far pakas SEER 214 Orchestes ....... 69 

Choleva sn 100 Hope si IGDER 164 Orthoperus...... 117 

1) Arter, for hvis vedkommende der kun er anført oplysninger om leve- 
vis eller om yderligere findesteder er som regel ikke medtaget i denne for- 
tegnelse. En samlet fortegnelse over familier, underfamilier, slægtsgrupper, 
slægter og underslægter i alle billebindene findes i bind XIX, p. 230—248. 
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Perigona 2 3:Æ.6 4 2 

Perigonini . 205, 211 

Phloeophagus ... 39 

Phytonomus .... 33 

Pissodes 2. 03 35 

Platyecerus 253 160 

Platysoma. 2: 150 

Platystomus .... 13 

Plectophloeus ... 85 

Polydrosus...... 20 

Procraerus . 7; 11 

Pseudoplectus 82, 92 

Ptiliolum. 2 2145024 

Ptilium 2. 259703 72 121 

Side 

Pundik 408; 127 

Ranftussrr dean 188 

Reichenbåchia... 96 

Rhamphus...... 69 

Rhantus 4 .5:5042; 188 

Rhinoncus ...... 59 

Rhyncolus ...... 40 

Rhyssemus...... 161 

Rhytidosoma.... 47 

Rhytidosomus... 47 

SADUS ESS: 157 

STONE 2 SENESTE 21 

SmicronyXx . 4.00 42 

Stenichnus ...... 98 

Side 

Systenocerus 

(Platycerus)... 159 

Tachyusida. 231.232 

Tanysphyrus .... 39 

Throscidae ...... i 

Throscis JR 8 

Trachyphloeus... 24 

Trixagidae: 3 i 

Trixagus 

(Throscus) .... 8 

Tropideres ...... 17 

Dvehiuss 555 RR 67 

2.-Arter, aberrationerotvarieteter 

Side 

academicus ..... 91 

AdNnexæus 3 255 mg: 94 

ACFRLUS 535 aks 189 

aethiops (E.).. 9, 10 

aethiops (St.) ... 16 

affinis (BI) 3.52 91 

anis (EN) 3 190 

agilis .. 102, 103, 106 

albonebulosus ... 51 

allaride 5% 25.5: 76 

Als 2.470 110 

alternans .... 26, 29 

ambisud ss dd 176 

ambiguus 87, 89, 91 

ambiguus .... 90, 17 

ARR es AN eg. 17 

anchusae 25 44473, 179 

andrea. eigi 51 

angulare 5323 112 

angustata .. 103, 

105, 108 

ANZUSLUS . os 22 

anomalg 133. 2 

anomaluis 7 211 

anthoble FARS 213 

antigus” 1065167 

apicalis 5. 7178; 182 

Side 

APFICAns 2 ke 211 

aguatica ster 172 

arietinus 1.43 204 

aristatus 5 255,29 

armata (maculata) 16 

arnoldi .... 137, 140 

assimilis” 2.700 95 

ER der aL ES RG 161 

atomaria... 135, 141 

atomarius....... 20 

atomus .... 118, 119 

Are ENES SR 16 

Akron S ak 171 

Fo ye 5] CC Ree PD BØD 

[> tre TU] (EYE 3) KOR ERR ns 15 

bajklkuss 4 zssmnge 15 

barbareae 2 57 

bescidicus.... 82, 83 

bicolor B2): 92 

bicolor (GG). 2 190 

bipustulatus 208, 209 

bituberculatus 64, 65 

bohemicåa 2. 219 

bohemicus ... 82, 83 

borealis (CI) ;ÆR 117 

borealis (A.) .... 162 

boltildae rs 233 

Side 

brevicollis.. 173, 175 

brevipennis 137, 148 

brevirostre ... 78, 79 

brevitarsis (B.).. 45 

brevitarsis (D.) 

166, 167 

britteni xx JARRE 177 

brunneum ...... is 

brunnipes (A.) 74, 77 

brunnipes (O.) .. 119 

buprestoides .... 8 

bure er 96 

buyssoni 151, 153, 155 

calcaratus: 5. SCR 20 

gallae ER 39 

Cameluis ts EO 40 

campestris…—….:: 52353 

Gaprea 7-5 En 160 

capucinmus SE 9 

caraboides ...... 160 

caraboides ...... 160 

cardinalis 234 10 

GARAUL + 7.270 37 00EE 185 

carduorum 2: 76 

carectorum...... 199 

CAT DIT". FAME 66 

Castor vre 59 



Side 

CELHON Nis 15 

chalconotus 187, 188 

chalybaeus ... 56, 57 

championi ...... 91 

chevrolati.. 133, 139 

chrysanthemi.... 52 

cinctus 22. ED, 

cinnabarinus .... 10 
cinnamomea .... 113 

ØIESIE 30 AS ER 177 

cisteloides..... . 108 

est (SP.) IE 185 

est (BJ STS 185 

elypealis 2.23 1388 

coarctatus . 198, 202 

COAFCEATUS- 5355 202 

Coghleariae ..….. .. 55 

COSCIS LEI STN 42 

coerulea ........ 178 

collaris (St) 12.7 98 

collaris (Cl). …. 206 

collignensis .. 44, 45 

coloradobille .... 168 

confluens ....... 74 

congener........ 188 

constrictus (C.).. 55 

constrictus (A.).. 217 

Costa 27. SAS 220 

crambicola . 184, 185 

crassirostris .. 67, 68 

CFASSUS: 0 sr 228 

CPIDEALUS . 55230 160 

Crus 5 23, 24 

GR Ud. A. T 167 

cruentatum ..... 722 

Cryptica 133 AT 192 

CÆRIEE —o  SELS NA 215 

CORtUS 355270 45 

cuspidatus . 157, 158 

cvanelld 280..422 167 

cevanelld.. 553357, 167 

cyanoptera...... 184 

cylindrica 2.4: 13 

decemlineata .... 168 

decipiens (S.) 23, 24 

decipiens (E.) 82, 83 

241 

Side | 

deécipiens (C.) 191, 193 

decoratus 1... 2 13 

delaportei....... 94 

denominandus... 33 

denticollis....... 27 

detritum …. .; 74, 76 

digitalis 3 244 28 

dilatatus…..… 242 209 

dispar ..... 137450 

distans (alliariae) 76 

distmetus:- 332 96 

(& KOY ci 71 hb SEE EG ET 109 

dorsiger 34240 209 

dryados (quercus) 50 

dub (St). K 13 

dub (FE) J.E 114 

dubiosum ....... ski 

duphicatå 2% DT 

ech AFES 303 41 

elongata. 103, 104, 106 

elongatus (A.)... 9 

elongatus (E.)... 11 

elongatus (Rh.).. 40 

EPHODTE 5 49 

erichsoni (Le.)... 167 

erichsoni (La.) .. 195 

erythroleucus 

(cinctus)...... 50 

exarale : tr: 372299 

fee 224, 225 

fagniezi 102, 104, 107 

fahraer ;:… ke 185 

BaSS SE Aron 47 

Fallen 1: ran 163 

balsus. 2% El 83, 84 

farmosa UHRE 165 

fasciatus, 005; 185 

fascicularis . 135, 144 

fatuus (trans- 

versovittatus) . 32 

fennicus 2. 59 

Ferred TSnssr 13 

ferruginea.. 174, 175 

Fest ro 224 

flavicollis SA 67 

Side 

foetdus, 3 10 162 

fontinalis 2 vr PØT 

formicetorum.... 228 

fracticornis .…....- 163 

fratercula .. 136, 142 

FOSS SKS RER 204 

I 2 | ENERET ar: 44 

frontale. AS 150 

frontalis. .….….….... 37,39 

frumentarium ... 72 

fusciclavis.. 224, 225 

Fuselerun 7 206 

FUSCIC USD 206 

fusiformis .. 184, 185 

Sallicum 2.1.8 98 

garneysi 3300 220 

øenistae 19500 68 

SerMaAnUus. ; RE 161 

glabrirostris .. 44, 46 

glauca . 103, 105, 108 

glaucus 

(calcaratus) ... 20 

globulum ....... 47 

slobnlas 53%; 47 

gracilipes (A.)... 73 

gracilipes (B.)... 96 

SFACIIIS, SR 232 

(20 g2 1502 TERESE MESTE 218 

gramineus ...... 59 

graminicola. 165, 166 

Spanarnim 237 204 

Sranariis 29: åer 190 

grandicollis. 132, 138 

gressorius .... 22, 23 

gyllenhali (P.)... 35 

gyllenhali (A.)... 227 

haemorrhoidalis 

(EJ ron 191, 193 

haemorrhoidalis 

ED SS ere 204 

haemorrhoum ... 116 

haldavi ss ae 123 

hanseni (B.) .... 96 

hanseni (L.)..... BT 

hansent .(Ph.) 3: 230 

harwoodianus ... 100 



Side 

helvolus, …....[.x2L; 98 

heydenis…. . 375% 186 

heymesi ..... 26, 127 

Bilaris kh 198, 201 

BEES. 2 PEER 11 

hjort 3%5 9, 10 

holsaticus 25474 179 

hopffgarteni ..... 98 

horioni....… 121%122 

Horns mme 19, 20 

hortulanus za mai 

Bk ORkliS: 2 seet 217 

hypochoeridis- ... 167 

høsdlundi … 2373 93 

KØRES, "5 2 2 Så 

immaculatus 17180 

immundus 1: 158 

impérialis .…. 5, 216 

improvisus . 118, 119 

maåequalis(G.) 32132 

inaequalis (Pt.).. 212 

maflectatus sr sc 93 

IRCans: 235 ser 9 

inconspectus .... 59 

inexpectata .. 16, 17 

inexspectatum ... 225 

interjectum ..... 73 

intermedia.. 136, 143 

interpunctata 174, 176 

imversus 1 64, 65 

dis 35 SOS 

jeanneli 102, 104, 106 

joyvroides . ER 231 

jungermanniae .. 42 

karsten. 4: 833 S4 

kartoffelbille .... 168 

| an Ta) ) SPEER RER KERES e 210 

kongsbergensis 

197, 201 

Kiefer 58482 169 

lågertosus: …2077;:209 

laevieatas 5 1386 

laeviusculum ... 226 

lammata 5.5 95 

lævatus 45. 50;51 

låticollis< 45 26, 29 

Side 

leder. 71. 4087 125 

lepidir 2. setr 60 

ENIS st feder 222, 

lichenisbosmike 167 

ksnarius, so 40 

limbatus 

(witiduus) ss 0 

limonik 2. 80, 81 

moss 55 43, 44 

lnearis 44 43.77: 39 

lineatocribratus .. 224 

lineellus. 2.5.5 22 23 

lineolatus cm: 1.86 

inmeolatussrs 28 186 

Banke 228, 229 
litoralis 2,31 26 1 PAP AR 

had 525 eter 16 

longicollis 88 172 

longicornis . 138, 148 

longiseta sr: 38 1383 

longitarsis ... 44, 45 

lucidula 2. 43344144 

Iunatusssis sr 31 

lurrdusi 252 ERE 180 

lutulentus.... 44, 46 

Fyceopi rt 178, 182 

lythropterus 

(cinnabarinus). 96 

macropalpus .... 96 

JER CSV BE DT Cat 2 DRE 16 

maculicornis 55016 

majuscula.: 213 

mannerheimi .... 206 

margaretae...... 89 

margmals2 2.6 169 

margmatun £23 

marsmatus:…— se 204 

LONE ye] 3 (ORDRER SE, 193 

Modus 5 so 5 111 

melanariuse 17 188 

melancholicum .. 78 

melanocephalus 

179, 180 

melanocornis 187, 188 

melanotus - ; 44055 161 

mMelloti 55760 80 

Side 

meridionalis. 208, 210 

mMieras. Ale væl 

millefolii..... 52593 

miniatum 

(sanguineum).. 72 

minimus rs SEE 15 

minutissimum ... 73 

minutissimus 86, 88,91 

minutus (B.)550093 

minutus. (C.) . -. 7 

minutus. (E.) 5557890 

moguntiacus .... 57 

mollis; (CJ) 8 212 

mollis (EN ADR 225 

montandoni . 132, 139 

montanus: 53837 2 

morio. …- JR VER 109 

multistriatus 112, 113 

varer. Mg 5 LÆRT | 

nannetensis 152, 

154155 

Banussmsrs 152154 

matator se 189 

neresheimeri 96 

Detum 2 SB lå! 

neuwaldeggiana.. 217 

nidicola (GJ)r 558155 

nidicola (G.) : 1456 

nidicola (LJ) s--+55223 

nidorum . 152, 154, 156 

niger (AJ) sa 11 

niger (L.).. 180, 183 

nigerrimus (E.) 9, 10 

nigerrimus (L.).. 182 

nigrescens.. 118, 120 

nigriceps.. (G.) 05399 

nigriceps (C.).... 199 

nigriceps (P.) ... 212 

nigriclavis: 3524 109 

Dlermus rs sst NE 217 

nigripes (dubia) . 13 

merita.… ., REE 109 

nigritarsis (B.) 44, 46 

nigritarsis (Coel.) 49, 50 

nigritarss (CL) RR 

nitidipennis ..... 40 



Side 

nitidulus (A.) ... 9 

nitidulus (D.) ... 202 

FEEL ATS 250 Fe 224 

MOX SAN 186 

monstriata 2....…; 178 

norvegica (Acr.) 

137, 147 

norvegica (An.).. 219 

RUDIZena 2... 85 

obenbergeri ..... 194 

TIDERS ERE 114 

obliteratus ...... 163 

oblonga (Ch.) 103, 

104, 107 

oblonga (L£.)) …….…. 113 

"0133 MKT 5 Been 176 

ODPUSUS 323 2 270 206 

ochraceus .. 198, 201 

GebFPaceus 08 201 

DEN Ear 13 

ONROPOrdi 153 io 

orbiculata .:..….… 184 

omatus…” 4... 20-51 

ovatus (decoratus) 13 

oxvacanthae 1277 70 

Bade 27 fx 5 196, 202 

[Le > teens 192 

pallidicornis.. 50, 51 

pallidifrons 2. 167 

Pallifrons 5.4. 167 

Palkpes': Ibis 230 

paludosus ....... 187 

pahistre rd 127 

palustris ... 198, 202 

Bartali 27 137, 146 

ru hg ET 4 5 SSR Sens 20 

paskoviensis. 102, 

103, 105 

paykulli 

(tessulatus) (A.) 163 

paykulli (G;) …—… 190 

pavkoli (CJ) 2.202 

pedestris........ DD 

pedicularius ..... 64 

BEES, 5030 209 

penetrans 2... 76 

243 

Side 

perplexus 022. 92 

PerLviICcar ss KE SY 

Peruvian us 5 4 204 

phlegmatica..... 38 

phragmiteticola 

197, 198 

picicornis .. 138, 149 

pilistriata .... 61, 62 

pilosus (elongatus) 9 

1053 n 0 TÅ 525) BREDE BAGES 30 

Par (ES) SS PD 

plantago-mariti- 

mus. .5% 179, 180 

platonoffi .. 137, 147 

Piet SELSSA: 97 

16701 rå cf (Søes esse en 158 

pomonae 

(virideaeris) ... 20 

praeusta 

(ustulata) løg 

Brass us 10 

pseudogenistae .. 68 

pseudorotunda- 

tum FAY: 116, 117 

pseudovarians ... 227 

pubescens.. 198, 199 

pubescens....... 198 

pulchellum ...... 127 

puliearius: 3 AM: 69 

Puni (TJ) 225: Ti 

pumila (MJ) 35.8 PA høj 

puncetator 135% 156 

punctatus (E.) 82, 84 

punctatus. (H.) ... 112 

punctatus (O.) 

118, 120 

puncticollis (Bag.) 

44, 45 

puncticollis 

CBS 0 96 

puncticollis (L.) . 167 

punctipennis. 197, 199 

punctulatus (O.) 

118. 120 

punctulatus (G.). 154 

Pine 2... 117 

Side 

posdlus CA)... | 

pusillus (B.) 86, 88, 91 

pusillus (B.) .... 190 

pusillus -(St.)-.—2100 

Pusios 2 EL EER 63 

PRErIdus: SER 162 

pygmaeus....... 9 

quadriguttatus 

179, 180 

quadripunctatus . 51 

quadristriatus 

(rugiceps)..... 159 

querceti 54, 56 

quercus (incanus) 

(CORE SS: 9 

quercus (Coel.) .. 50 

Paphank sod 51 

reitteri (L.) .. 62, 63 

retter (B)) 4222 val 

reitteri (Ch.) 103, 

105, 107 

rhombeus 

(villosusy.252 11 

rotundatum. 116, 117 

rotundatus...... 155 

rubicundus... 49, 50 

rubiginosum..... 72 

UDE GERNER 17 

Blke eo NE SD 163 

Fu olis SEE 193 

rufipennis. 2... 10 

Fup es ET La 59 

rufus (Anth.). 64, 65 

rufus" (Aph.) 55261 

Flisiceps 25775 159 

rugulosa ... 136, 144 

rugulosus: 23082493 SD 

ruthenus ss 111 

sabulicola SS 162 

såbulosus 2772105 161 

sagittariae 7 05 172 

SARA NR 177 

sandoeensis .. 16, 17 

sanguineum ..... TØ 

sanguineum 

(rubiginosum) . 72 



Side | 

sanguinolenta (L.) 16 

sanguinolenta (C.) 169 

sanguinolenta (C.) 169 

satrapa 

(rufipennis) ... 10 

seabrienlus 2535: PG 

Sschatmi 2347755 97 

schmidti 152, 154, 156 

schmidt 1,77. 155 

Ssehusterist 20 218 

schwarzi.... 125, 126 

schønherri ... 54, 55 

scopoli 

scutellaris (St.).. 99 

scutellaris (T.) .. 229 

scybalarius...... 161 

scydmaenoides .. 97 

secundus........ 230 

semistriatus ..... 157 

sericans.... 138, 149 

sericeus (A.) .... 66 

sericeus (Sp.).... 185 

serpyllicola...... 73 

sheppardi ....... 19 

silvabea … :1337,;0145 

SME 2.252) 78, 79 

SENSE 164 

SM 2.7. M 49 

smuatipes....... 110 

SONS 25 RER 206 

solstitialis....... 163 

sophiae 27.27.0507 187 

spadicea 102, 103, 105 

sparsballiisdi 98 

SPDEDCEL 27 0: 124 

sphaerulum. 116, 117 

spinimanus... 27, 28 

spinosus .. 87, 88, 90 

Sbsmosus … slsik 151 

SON di 2, Er 74 

244 

Side 

striatulus .. 209, 211 

striolatus: 5 250 188 

SUT. 8 106, 107 

subcarinatus.. 44, 45 

subfuscus ....... 110 

sublaevis .. 174, 175 

subobtusata..... 17% 

substriatus...... 189 

subulafas saas 216 

subvillosus ...... 111 

sulfriani 2 SJ ET: 189 

sulcifrons (A.) 75, 77. 

sulcifrons (L.)... 228 

symphyti .... 50, 51 

syrites..... ER 55 

T-album ..... 62, 63 

tardoides ....... 214 

farsatus! sr 188 

tenebrosus ... 86, 89 

tereticollis ...... 21 

tessulatus....... 163 

testacea (rubra) 

(ED) Freak 17 

testacea (Pt.) ... 127 

thapsicola....... ra! 

thapsust, 3 APC 72 

thomsoni (Rh.).. 40 

thomsoni (C.). 56, 57 

thomsoni (G.)... 189 

thoracica .. 135, 140 

UD las ARE 171 

tournieri... 217, 218 

transversa . 172, 173 

transversus ..... 186 

transversovittatus 32 

tremulae........ 171 

triansukimHS5 DØ 

tricuspidata 213 

frikasciatus 50 

brIstis 7,7 LØ 190 

Side 

turbatus (Rh.) .. 40 

turbatus (A.). 44 

uliginosus 23. 8 188 

umbellatarum ... 15 

undatus. ære 21 

undulatus.... 17, 18 

unguicularis..... 55 

unicolor 2; 206 

unipustulatus 207, 209 

Uustulata… 300 17 

våalfellus ….… 3788 228 

validirostris ..... 35 

validus… re 96 

variabilis (C.) 

198, 199 

variabilis (C.) ... 198 

variabilis (L.) ... 204 

variegata (L.).... 17 

variegata (M.)... 217 

variolosa....... 129 

vestitus. .…. SER 224 

viciae … —.… 7 RRE 185 

villosus RER 11 

violacea: ..…..: 36,737 

violaceus BER 12 

virideaeris ...... 20 

virideaeris 

(parvulus) .... 20 

viridicollis ...... 190 

våridis RER 193 

waterhousei (S.) 

PRÆEDS 

waterhousei (L.) i 

178, 180 

weberi .....: ret 184 

wehnckei ....... 186 

westi Æg 109, 110 

wusthoffi .. 125, 126 

zebei (dubiosum). 111 
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